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คานา
ผูเ้ ขียนได้เขียนหนังสื อเล่มนี้ เพื่อเป็ นแนวทางและเพื่อหนุนน้ าใจของครู ผสู้ อน ในโรงเรี ยนรวี
วารศึกษาโดยเฉพาะ การที่ครู จะสามารถสั่งสอนถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนได้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นั้น ก็จาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งได้รับการฝึ กฝนอบรมมาเป็ นอย่างดีเสี ยก่อน ไม่มีผใู ้ ดที่จะมีความเชี่ยวชาญ มี
อัจฉริ ยภาพ และความปราดเปรื่ องมาแต่กาเนิ ด ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้าและฝึ กฝนเอาเองทั้งสิ้ นแม้วา่
จะมีบางคนมีความสามารถในด้านการสอนเป็ นพิเศษ แต่แท้จริ งแล้ว ความสามารถนั้นหาใช่เกิด จาก
สติปัญญาหรื อความเป็ นอัจฉริ ยภาพของบุคคลผูน้ ้ นั ไม่ หากแต่เป็ นพระพรที่พระเจ้าทรงโปรดประทาน
ให้นนั่ เอง ฉะนั้นครู ทุกคนควรถวายกายและใจแก่พระองค์ และทูลแก่พระองค์ดว้ ยความนอบน้อมยินดี
ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์อยูท่ ี่นี่แล้วจงใช้ขา้ พเจ้าเถิด”
ปั จจุบนั นี้การงานของพระเจ้า ได้แพร่ ขยายไปอย่างกว้างขวาง ความต้องการครู รวีวารศึกษาจึง
มีมากขึ้นเป็ นเงาตามตัว แต่เนื่ องจากปริ มาณของครู ไม่เพียงพอ จึงเกิดปั ญหาขาดแคลนครู ข้ ึน จน
คริ สตจักรบางแห่งต้องแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมิได้รับการฝึ กฝนอบรมในด้านนี้มาก่อน
ให้ทาการสอนก็มี
ฉะนั้นจึงมักเกิดปั ญหาขึ้นกับครู เช่นว่านี้หลายประการ นับตั้งแต่การเลือกบทเรี ยนที่จะสอน การดึงดูด
จิตใจของนักเรี ยนให้สนใจต่อบทเรี ยน การสอนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนและนักเรี ยน
การสอนให้รู้จกั รับผิดชอบต่อการงานของคริ สตจักร และสุ ดท้ายคือจุดหมายที่สาคัญที่สุดของการสอน
คือการนาวิญญาณของนักเรี ยนเหล่านั้นเข้ามาหาพระคริ สต์ หากว่าครู ผสู ้ อนไม่มีเป้ าหมาย ความชานิ
ชานาญ หรื อไม่สามารถดาเนินงานตามหัวข้อดังกล่าวให้ลุล่วงไปด้วยดี ก็จะไม่อาจทาให้การสอนนั้น
บรรลุผลตามความมุ่งหมายได้ อุปมาดังเรื อที่ปราศจากกหางเสื อนัน่ เองหนังสื อเล่มนี้เปรี ยบเสมือนที่
ปรึ กษา
ที่ช่วยชี้แนวให้ครู ทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้น
สามารถดาเนินการสอนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดผลสมเจตจานงได้เท่าที่ควร ภายใต้การทรงนาของพระเจ้า
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บทที่หนึ่ง การรับผิดชอบของท่านในโครงการของพระเจ้ า
ผูท้ ี่เป็ นครู สอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ก็คือผูท้ ี่ได้ถวายชี วติ เป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้านัน่ เอง ผลแห่ง
การสั่งสอนและการนาวิญญาณของผูอ้ ื่นเข้ามาหาพระเจ้า ก็คือบาเหน็จอันล้ าค่า ไม่มีผใู ้ ดอาจประมาณ
ได้ การงอกเงยทวีจานวนของเมล็ดแห่งความเชื่อ ที่เขาได้หว่านลงไปนั้น เป็ นสิ่ งที่เราต้องยอมรับ และ
มองดูดว้ ยความยกย่องและสรรเสริ ญ ตัวอย่างเช่นการที่ เอ็ดเวิร์ด คิมบอล ได้นาเอาจิตวิญญาณของ
นักเรี ยนในชั้นของเขาผูห้ นึ่ง ให้หนั มาเชื่อพระคริ สต์ ซึ่ งต่อมาภายหลังในชั้นของผูห้ นึ่ง ให้หนั มาเชื่ อ
พระคริ สต์ ซึ่ งต่อมาภายหลังประชากรหลายประเทศ เขาคือ ดี. แอล. มูด้ ี นักเทศน์เรื องนามคนหนึ่งของ
โลก ท่านจะหาอ่านเรื่ องนี้ได้ในหนังสื อ “ประสบการณ์ของคริ สเตียนคนสาคัญ” มูด้ ีได้เดินทางไป
เทศนาตามประเทศต่าง ๆ เป็ นระยะทางเกือบหนึ่งล้านไมล์ ได้เป็ นพยานให้ประชากรมากกว่าหนึ่งร้อย
ล้านคนได้อธิ ษฐานร่ วมกับคนบาปเป็ นรายบุคคล ถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นคน และตลอดชีวิตของท่านผูน้ ้ ี ได้
มีประสบการณ์ในด้านนี้มาจากกล่าวได้วา่ ท่านได้ช่วยฉุ ดวิญญาณของคนบาปให้พน้ จากแหวนนรกได้
ถึงหนึ่งล้านดวง คุณค่าอันมหาศาลเช่นนี้มีใครหรื อที่จะประมาณได้
ตัวอย่างเช่นนี้ยงั มีอีกมากมายนัก ล้วนแสดงให้เห็นฤทธานุภาพของพระเจ้าในการทางาน จน
บรรลุผลสาเร็ จเพื่อพระองค์อยูเ่ สมอ ไม่วา่ งานที่เรากระทาอยูน่ ้ นั จะยากง่ายสักเพียงใดและเราจะอยูใ่ น
สภาพใดก็ตาม ดังเช่นครู คนหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้ นใจ ท่านได้ตกั เตือนและปลุกจิตวิญญาณของเด็กหนุ่ม
ผูห้ นึ่ง ขอให้เขาปฏิบตั ิพระคริ สต์ดว้ ยความสม่าเสมอ เป็ นกิจวัตรประจาวัน อย่าให้เป็ นเพียงการเริ่ มต้น
แล้วก็หยุด คาเตือนของครู ผนู ้ ้ ีเอง ได้ทาให้เด็กหนุ่มผูน้ ้ นั เปลี่ยนวิถีชีวติ ไปอีกแบบหนึ่ง เป็ นผูร้ ับใช้พระ
เจ้าที่ซื่อสัตย์ และมีความกระตือรื อร้นมาก ชีวิตและงานของเขาเป็ นที่รู้จกั กับแทบทุกมุมโลก ท่านผูน้ ้ นั
คือ เดวิด ลิฟวิง่ สโตน นัน่ เอง จากการปฏิบตั ิงานด้วยความเชื่อ สัตย์ซื่อ และขยันหมัน่ เพียรของบุคคล
คนเดียว จนงอกเงยเกิดผลอย่างน่าชื่นชม จากผลของการปฏิบตั ิพระเจ้า ของเดวิดวิฟวิ่งสโตนผูน้ ้ ีแหละ
ที่ทาให้ผปู ้ ระกาศเผยแพร่ พระคริ สตธรรม
มีโอกาสดีในการปฏิบตั ิพระเจ้าทัว่ ไปทุกหนทุกแห่งใน
ทวีปอัฟริ กา ตราบเท่าทุกวันนี้ลองดูเถิดว่า การสอนพระวจนะของพระเจ้าประจาวันอาทิตย์ ในโครงการ
ของพระเจ้า และมีมูลค่ามหาศาลสักเพียงใด หากครู รวีวารศึกษาทุกคนตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ
ชอบของตน ในการที่จะทาให้โครงการของพระเจ้าสัมฤทธิ์ ผลเร็ วยิง่ ขึ้น ถวายตัวให้แก่พระเจ้า และ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนด้วยความสัตย์ซื่อและขยันขันแข็งแล้ว ก็จะเป็ นที่น่ายินดีไม่นอ้ ย แต่เพื่อให้เข้าใจ
หน้าที่รับผิดชอบภาระที่จะต้องปฏิบตั ิน้ นั ครู รวีวารศึกษาทุกคน ควรคานึกถึงหลักสาคัญสามประการ
ดังต่อไปนี้
1. โครงการของพระเจ้าสาหรับคริ สตจักรคืออะไร
2. โรงเรี ยนรวีวารศึกษา มีความสาคัญอย่างไรในโครงการของพระเจ้าสาหรับคริ สตจักร
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3. ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ อย่างไรบ้าง

1. โครงการของพระเจ้ าสาหรับคริสตจักร
“พระบิดาได้ทรงใช้เรามาฉันใด เราใช้ทา่ นทั้งหลายไปฉันนั้น” (ยอห์น 20:21) ศูนย์กลางของ
ศาสนาคริ สต์ คริ สตจักร และโรงเรี ยนรวีวารพระองค์ คือพระเยซูคริ สต์ การเผยแพร่ พระกิตติคุณของ
พระองค์
จึงมิใช่เพียงการประชุมฟื้ นฟูชวั่ คราว
หากแต่เป็ นการกระทาที่ดาเนินไปด้วยความ
กระตือรื อร้น ในอันที่จะขยายการงานให้กว้างขวางออกไปทุกขณะ โดยไม่มีการหยุดยั้ง เพื่อเห็นแก่
มนุษย์โลกที่หลงไปจากพระเจ้า และเน้นให้เขาเข้าใจถึงความรักที่พระเจ้า ทรงมีต่อมนุษย์วา่ มีมาก
เพียงใด พระเจ้าทรงรักมนุษย์ จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาไถ่โทษความผิดบาป
ของมนุษย์ เพื่อว่าเราจะได้รับชีวติ และมีชีวติ ที่ครบบริ บูรณ์
พระเยซูทรงทราบว่า พระองค์จะต้องมอบพระราชกิจของพระองค์และโครงการในการไถ่โทษ
ความผิดบาปของโลก ตลอดจนความเมตตากรุ ณาของพระองค์ ให้แก่ผตู ้ ิดตามพระองค์ จึงได้ตรัสว่า
“พระบิดาได้ทรงใช้เรามาฉันใด เราใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้น” และคาตรัสสุ ดท้ายของพระองค์ ซึ่ งก้อง
อยูใ่ นโสตประสาทของอัครสาวกตลอดเวลาก็คือ “ท่านทั้งหลายจงเป็ นพยานฝ่ ายเรา ในกรุ งเยรู ซาเลม ...
และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)
โครงการของพระคริ สต์ ที่ได้ทรงมอบให้แก่คริ สตจักรก็คือ ให้คริ สเตียนทุกคนใช้สติปัญญา
กาลัง ความสามารถที่มีอยู่ นาเอาจิตวิญญาณของมนุษย์ ไม่วา่ จะเป็ นเด็ก คนหนุ่ม หรื อคนชรา ให้มาหา
พระเจ้าโดยทางพระคริ สต์ และเมื่อบุคคลเหล่านั้นมีความเชื่อแข็งแรงดีแล้ว ก็ให้เขาออกไปประกาศ
พระกิตติคุณ ให้ผอู ้ ื่นรับเชื่ ออีกต่อไปหากว่าคริ สตเตียนทุกคนกระทาเช่นนี้ อย่างสม่าเสมอ ภายในไม่กี่ปี
ก็จะมีคริ สเตียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่คริ สตจักรจะทาให้โครงการของพระเจ้าสาหรับโลก ที่เต็มไป
ด้วยคนบาปนี้สาเร็ จ ก็ต่อเมื่อยอมฟังคาเรี ยกร้องของพระเจ้า เชื่ อฟังทาตาม และรับเอาอานาจจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เท่านั้น

2. ความสาคัญของโรงเรียนรวีวารศึกษาในโครงการของพระเจ้ า สาหรับคริสตจักร
ก่อนที่เราจะศึกษาความสาคัญของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาว่า มีความจาเป็ นต่อคริ สตจักรเพียงใด
นั้น เราก็จาเป็ นต้องรู ้เสี ยก่อนว่า คริ สตจักร คืออะไร ตามความหมายในพระคริ สตธรรมใหม่น้ นั
คริ สตจักรก็คือ กลุ่มผูเ้ ชื่อซึ่ งพระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้มาหาพระองค์ ให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันกับ
พระองค์ โดยความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ คริ สตจักรท้องถิ่นแต่ละแห่งต่างก็เป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักร
สากล อันเป็ นพระกายของพระคริ สต์ ซึ่งประกอบด้วยผูเ้ ชื่อทุกยุคทุกสมัย ซึ่งเปรี ยบเสมื อนอวัยวะแห่ง
พระกายของพระองค์
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คริ สตจักรคือเครื่ องมือที่สาคัญของพระเจ้า ในการดาเนิ นพระราชกิจของพระองค์ ตามที่พระ
เยซูได้ทรงมอบหมายไว้กบั คนของพระองค์วา่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก” ให้
สัมฤทธิ์ ผลโดยได้รับอานาจและการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์
บัดนี้ขอให้เราย้อนกลับมาพิจารณาปั ญหาที่วา่ โรงเรี ยนรวีวารศึกษามีความสาคัญต่อคริ สตจักร
อย่างไร เมื่อเริ่ มก่อตั้งโรงเรี ยนรวีวารศึกษาขึ้นมาใหม่ ๆ นั้น กิจการไม่สู้จะได้ผลเท่าใดนัก มิหนาซ้ ายัง
ถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม และได้รับการคัดค้านจากผูท้ ี่ไม่เห็นดีดว้ ย ตลอดจนต้องฟันฝ่ าอุปสรรค
นานาประการ แต่ในที่สุดก็สามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นไปได้อย่างน่าภาคภูมิตราบจนกระทัง่ ทุก
วันนี้ โรงเรี ยนรวีวารศึกษา ได้เผยแพร่ กิจการไปทัว่ ทุกมุมโลก จนกล่าวได้วา่ ที่ใดมีคริ สเตียน ที่นนั่ ก็
จะต้องมีโรงเรี ยนรวีวารศึกษา หากเราจะพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้วจะเห็นได้วา่ โรงเรี ยนรวีวารศึกษา
นั้นมิใช่เป็ นเพียงส่ วน หรื อกิ่งหนึ่งของคริ สตจักร หากแต่เป็ นคริ สตจักรโดยตรงปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
สอนพระวจนะของพระเจ้า เพราะว่าทั้งคริ สตจักรและโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ต่างก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือการสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวกของพระคริ สต์นนั่ เอง แต่การวางรู ปปฏิบตั ิงานอาจเพี้ยนกัน
อยูบ่ า้ ง กล่าวคือการสอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษานั้นเป็ นการฝึ กฝนอบรม และให้การศึกษาแก่
ประชาชนตั้งแต่วยั เด็กจนถึงผูใ้ หญ่ ให้มีความเชื่ อในพระเจ้า กลับใจใหม่ รู ้ซ้ ึ งถึงความรักที่พระเจ้าทรงมี
ต่อมนุษย์และตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบของตน ในโครงการของพระเจ้าและมีใจกล้าที่จะเป็ นพยาน
อย่างจริ งจัง โดยดาเนิ นรู ปการทานองเดียวกันกับโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม อันเป็ นรากฐานแห่งการ
เตรี ยมคนของพระองค์ ให้ออกไปประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าโดยตรง ฉะนั้นการที่คริ สตจักรจะ
เจริ ญก้าวหน้า มีเจ้าหน้าที่ปกครอง ศิษยาภิบาล เป็ นที่เชื่อถือของประชาชนมากน้อยเพียงใด ก็อยูท่ ี่การ
ดาเนินงานของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาเป็ นสาคัญ หากครู รวีวารศึกษาสมาชิกสาคัญของโรงเรี ยนรวีวาร
ศึกษา ให้ความร่ วมมือในการอบรมสั่งสอนอยูใ่ นความดูแลของตน อย่างแข็งขันด้วยกันทุกฝ่ ายแล้ว
คริ สตจักรก็จะเจริ ญก้าวหน้าไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ดังที่พระคริ สตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้วา่ “มีชายหญิง
เป็ นอันมากที่เชื่อถือ ได้เข้าเป็ นสาวกของพระเจ้า” (กิจการ 5:14) “การประกาศพระคาของพระเจ้าจึง
เจริ ญขึ้นและศิษย์ได้ทวีข้ ึนเป็ นอันมากในกรุ งเยรู ซาเล็ม
และพวกปุโรหิตเป็ นอันมากก็ได้เชื่อฟังใน
ศาสนา” (กิจการ 6:7) “และพระหัตถ์ของพระเจ้าได้อยูก่ บั เขา คนเป็ นอันมากที่ได้เชื่ อก็กลับมาหาพระ
เจ้า” (กิจการ 11:21) “คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นก็มีใจอันหนึ่งอันเดียวกัน” (กิจการ 4:32) การนาวิญญาณผูค้ น
ให้มาหาพระเจ้าในสมัยของอัครสาวกนั้นมิได้กระทาอย่างหละหลวม หรื อกระทาแต่ในเวลาว่าง ตาม
ความสะดวกสบายของตน หากแต่พระเจ้าได้ทรงเร่ งเร้าพวกเขาให้กระทากันอย่างจริ งจัง โดยถือเป็ น
หน้าที่
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ในสมัยนี้โรงเรี ยนรวีวารศึกษามีความสาคัญต่อคริ สตจักรมาก จนกล่าวได้วา่ โรงเรี ยนรวีวาร
ศึกษา ก็คือคริ สตจักรนัน่ เอง ในการปฏิบบัติหน้าที่สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าการสั่งสอนพระวจนะ
ของพระเจ้านี้ มีความจาเป็ นต่อชี วติ มนุษย์อย่างยิง่ เพราะพระวจนะของพระองค์ เป็ นอาหารสาหรับ
หล่อเลี้ยงวิญญาณจิต ซึ่ งผูเ้ ชื่ อจะขาดเสี ยมิได้ มนุษย์จาต้องได้รับการสัง่ สอนพระวจนะของพระองค์อยู่
ตลอดเวลานับตั้งแต่เริ่ มรู ้ความคือประมาณ 2-3 ขวบเป็ นต้นไป ตราบจนสิ้ นชีวติ โดยเหตุน้ ี คริ สตจักร
จึงต้องหาทางสอนให้แก่ประชาชนทุกชั้นทุกวัย ฉะนั้นโรงเรี ยนรวีวารศึกษาจึงเป็ นสถาบันแห่งเดียวที่
เหมาะสมสาหรับงานด้านนี้ เพราะสามารถสอนให้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อย่างดี โดยการแบ่ง
ชั้นตามวัยความรู ้ และกาหนดจานวนนักเรี ยนในแต่ละชั้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถสอนได้เป็ น
บุคคล โดยเหตุที่โรงเรี ยนรวีวารศึกษามีหนทาง ที่จะสอนนักเรี ยนได้เป็ นรายบุคคลซึ่งเป็ นการสอนที่
ตรงกับเป้ าหมายที่พระองค์ทรงตั้งไว้ กล่าวคือทรง ต้องการให้คนของพระองค์ทุกคนรับผิดชอบในการ
เป็ นพยานฝ่ ายพระคริ สต์ ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ โรงเรี ยนรวีวารศึกษาเป็ นเครื่ องมือที่ดีที่สุดของพระเจ้า ใน
การเตรี ยมมนุษย์ให้รับใช้พระองค์ ผลประโยชน์ที่ได้จากคริ ตสจักรโดยทางโรงเรี ยนรวีวารศึกษามีดงั นี้
ก. เป็ นสถาบันฝึ กฝนให้สมาชิกคริ สตจักรทุกคนปฏิบตั ิพระเจ้าเป็ นรายบุคคล คริ สเตียนจานวน
ไม่นอ้ ยที่ผดิ พลาดในเรื่ องนี้ กล่าวคือคริ สเตียนหลายคนมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้พระเจ้า
แต่ยงั ขาดความกล้าหาญ ขาดความรอบรู ้ และหลักเกณฑ์ที่ดีพอ ไม่รู้วา่ การรับใช้พระเจ้าจะต้องทา
อย่างไร ควรเริ่ มที่ใดก่อน ข้อบกพร่ องเหล่านี้จะหมดสิ้ นไป หากได้รับการอบรมในโรงเรี ยนรวีวาร
ศึกษาเพราะโรงเรี ยนได้เตรี ยมลู่ทางไว้อย่างรัดกุม ในอันที่จะฝึ กฝนอบรมนักเรี ยน ให้พร้อมไปด้วย
คุณลักษณะในการปฎิบตั ิพระเจ้าตามพระบัญชาของพระองค์ซ่ ึ งว่า “สอนให้เขาถือรักษาสิ่ งสารพัด ซึ่ง
เราได้สั่งพวกท่านไว้” ฉะนั้นหากผูใ้ ดปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้า แต่ยงั ขาดความรู ้และหลักการที่ดีพอ
ก็ขอให้รับการอบรมจากโรงเรี ยนรวีวารศึกษา แล้วท่านจะสามารถรับใช้พระองค์ได้อย่างเกิดผล
ข.ทาให้คริ สตจักรมีอิทธิ พลแผ่คุณไปทัว่ ทุกวงสังคม จุดมุ่งหมายของการสอนของโรงเรี ยนรวี
วารศึกษาก็คือการเตรี ยมตัวสมาชิก ให้ออกไปเป็ นพยานและประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า อันเป็ น
การปฏิบตั ิตามบัญชาของพระองค์ ซึ่ งตรัสสั่งไว้วา่ “จงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก”
แน่นอนเหลือเกินหากเราไม่ออกไปแสวงหาผูท้ ี่หลงหายไปจากพระเจ้าแล้ว เราก็จะไม่สามารถนาเขามา
หาพระองค์ได้ โรงเรี ยนรวีวารศึกษาสามารถขจัดปั ญหานี้ ให้หมดสิ้ นไป โดยดาเนินตามแบบของอัคร
สาวกในศตวรรษแรกทุกอย่าง กล่าวคือได้ปฏิบตั ิต่อทุกครอบครัวทั้งที่อยูใ่ นละแวกคริ สตจักรและที่อยู่
ไกลออกไป โดยการสาแดงพระเมตตาของพระเจ้า พร้อมทั้งความอดทน ขยันหมัน่ เพียรของผูเ้ ลี้ยงที่ดี
คือพระเยซูคริ สต์ การปฏิบตั ิท้ งั ทางตรงและทางอ้อมของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ทั้งการเปลี่ยนแปลงใน
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ชีวติ ของนักเรี ยน ย่อมทาให้บิดามารดาผูป้ กครองนักเรี ยนเกิดความประทับใจ และเปิ ดประตูตอ้ นรับ
คริ สตจักรซึ่ งถ้าทาโดยวิธีอื่นแล้ว อาจไม่ได้รับผลสาเร็ จเช่นนี้เลย
ค. เป็ นกาลังอันสาคัญของคริ สตจักร ในการนาวิญญาณมาหาพระเจ้า เพราะการสอนใน
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาเป็ นการสอนรายบุคคล
และแม้พระองค์เองก็ทรงปฏิบตั ิเช่นนั้นเช่นเดียวกัน
บางครั้งพระองค์ตอ้ งใช้เวลานานมากในการนาวิญญาณของบุคคล ๆ เดียว จนกระทัง่ เหล่าสาวกเองก็
พลอยแปลกใจไปด้วย แต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของวิญญาณว่ามีมากมายเพียงใด แม้จะเป็ นวิญญาณ
ดวงเดียวก็ตาม โดยทางโรงเรี ยนรวีวารศึกษา คริ สตจักรจึงสามารถสอนทุกคนได้โดยไม่จาเป็ นต้อง
คานึงถึงอายุ ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ โรงเรี ยนรวีวารศึกษา มีส่วนช่วยในการยกระดับจิตใจของมนุษย์ทวั่
โลก ให้ยดึ ในศีลธรรมและมีความรู ้เกี่ยวกับพระเจ้ายิง่ ขึ้น บทบาทที่สาคัญของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาคือ
เตรี ยมคนงานของพระเจ้า นาคนมาเชื่อพระคริ สต์เป็ นส่ วนตัวเพื่อเข้าเป็ นสมาชิกสมบูรณ์ของคริ สตจักร
ดังนั้นถ้าท่านสามารถปรับปรุ งงานของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ให้เจริ ญรุ ดหน้าไปได้เท่าใด คริ สตจักรก็
จะเจริ ญเป็ นเงาตามตัวยิง่ ขึ้นเท่านั้น

3. หน้ าทีข่ องท่ านในโครงการของพระเจ้ า
ก. พระเจ้าทรงเรี ยกท่าน
ในฐานะที่ท่านเป็ นครู ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ก็จงภูมิใจเถิดว่า พระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่านให้
ปฏิบตั ิหน้าที่รับผิดชอบในคริ สตจักร ร่ วมกันกับผูร้ ับใช้ของพระเจ้าคนอื่น ๆ ซึ่ งพระองค์ได้เลือกตั้งไว้
แล้ว ให้ช่วยกันทานุบารุ งครสิ ตจักรให้เจริ ญก้าวหน้าสื บ ๆ ไป สาหรับท่านนั้นพระองค์ได้ทรง
มอบหมายหน้าที่ให้เป็ นครู อาจารย์โดยเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมต่อไปนี้ จงศึกษาและ
ไตร่ ตรองให้ละเอียดแล้วปฏิบตั ิหน้าที่ให้สุดความสามารถ ด้วยการถ่อมใจถ่อมกายให้สมกับที่พระองค์
ทรงยกย่องตาแหน่งการงานของท่าน และไว้วางใจในตัวท่าน “ฝ่ ายท่านทั้งหลายเป็ นกายของพระคริ สต์
และต่างก็เป็ นอวัยวะของพระองค์ ฝ่ ายพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริ สตจักร คืออัครสาวกเป็ น
ชั้นเอก ศาสดาพยากรณ์เป็ นชั้นโท อาจารย์เป็ นชั้นตรี แล้วต่อนั้นมาก็มีผกู ้ ระทาการอิทธิ ฤทธิ์ ต่าง ๆ
ผูร้ ักษาโรคต่าง ๆ ผูอ้ ุปการะและผูค้ รอบครองและผูร้ ู ้ภาษาแปลก ๆ” (1 โคริ นธ์ 12:27-28) “คือเนื่องจาก
พระองค์น้ นั ร่ างกายทั้งสิ้ นที่ติดต่อสนิทและผูกพันกัน โดยที่ทุก ๆ ข้อต่อ ได้ช่วยชูกาลังตามขนาดแห่ง
อวัยวะทุกส่ วน จึงได้จาเจริ ญเติบโตขึ้นเองด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:16)
อาจารย์เปาโลได้เทิดเกียรติ ของครู อาจารย์ไว้ในพระธรรมโคริ นธ์วา่ มีความสาคัญเป็ นอันดับ
สาม คือรองลงมาจากอัครสาวกและศาสดาพยากรณ์ ที่เรายกย่องให้เกียรติอคั รสาวกและศาสดา
พยากรณ์ไว้สูงส่ งเช่นนั้น ก็เป็ นการชอบด้วยเหตุผลแล้ว เพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงใช้ให้
ออกไปประกาศสั่งสอนให้มนุษย์คืนดี และสามัคคีธรรมกับพระเจ้าโดยตรง ซึ่ งในสมัยนี้ผทู ้ ี่ทาหน้าที่
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แทนอัครสาวก และศาสดาพยากรณ์ก็คือ ศิษยาภิบาล และผูป้ ระกาศ ส่ วนครู อาจารย์น้ นั แม้วา่ จะมิได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวโดยตรง แต่ก็เป็ นหลักสาคัญในการสร้างตัวแทนออกไป ประกาศข่าวประเสริ ฐ
สื บเนื่องจากพระเยซูคริ สต์พระบุตร และอัครสาวก ธารงไว้ซ่ ึงพระธรรมโอวาทของพระเจ้าที่ สืบมาจน
ทุกวันนี้
ฉะนั้นอย่าได้ทอ้ ใจพร่ าบ่นว่า “ข้าพเจ้าเป็ นแต่เพียงครู รวีวารศึกษาเท่านั้น หามีความสาคัญ
อะไรไม่” จงถ่อมตนปฏิบตั ิหน้าที่ของท่านด้วยดี ให้สมกับที่พระเจ้าทรงวางพระทัยในตัวท่านเถิด
เพราะแม้แต่ศาสดาพยากรณ์เอง ก็มิได้พร่ าบ่นน้อยอกน้อยใจว่า ท่านเป็ นเพียงผูพ้ ยากรณ์เท่านั้นเรายิง่
ได้รับมอบหมายให้ทางานสาคัญเท่าใด ก็ควรจะถ่อมใจมากขึ้นเท่านั้น จงยึดเอาโยฮันบัพติศโตผูถ้ ่อมตัว
เป็ นตัวอย่างเถิด ยอห์นไม่เคยออกตัวหรื อบ่นท้อถอยเลย ท่านเรี ยกตัวท่านเองว่า “เสี ยงผูร้ ้องในป่ า” ผู้
เตรี ยมทางของพระเจ้า (มัทธิ ว 3:3) ในฐานะที่เป็ นครู ท่านเองก็เป็ นเสี ยงของพระเจ้าเช่นเดียวกัน ซึ่ ง
จะต้องอบรมถ่ายทอดพระวจนะของพระเจ้าให้แก่นกั เรี ยน นักศึกษา ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่พระองค์ได้ทรงเลือกให้
ท่านสอนอีกทอดหนึ่ง
ครู อาจารย์หนึ่ง พระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่าน และแต่งตั้งท่านให้ทาหน้าที่สูงส่ ง และบริ สุทธิ์ ขณะนี้
ท่านกาลังปฏิบตั ิหน้าที่ร่วมกับอัครสาวก ศาสดาพยากรณ์ ศิษยาภิบาลผูป้ ระกาศเผยแพร่ เพื่อที่จะทาให้
“สิ ทธิชนเป็ นคนดีรอบคอบ เพื่อปฏิบตั ิการงานและบารุ งกายของพระคริ สต์ให้เจริ ญขึ้น” ท่านกาลัง
หว่านพืชดีเพื่อพระเจ้า เพื่อรับพระพรนิ รันดร์ ในสวรรค์
ข. หน้าที่ของท่าน ในวิถีชีวติ ของนักเรี ยนของท่าน
ถ้าหากว่าท่านจะนาเอาความยุง่ ยาก ในการควบคุมเด็กที่ซุกซนจานวนไม่กี่คน ในชั้นของท่าน
ไปเปรี ยบเทียบความหนักใจ ในการที่จะต้องควบคุมสมาชิกคริ สตจักรนับร้อยให้อยูใ่ นธรรมวินยั อันดี
และอบรมให้รู้ซ้ ึ งในพระวจนะของพระเจ้าแล้ว ปั ญหาการควบคุมเด็กนักเรี ยนของท่านเป็ นเพียงเรื่ อง
เล็กน้อยเท่านั้น แต่การที่ท่านมีนกั เรี ยนไม่กี่คนในชั้น ก็ทาให้ท่านมีโอกาสดี ที่จะตักเตือนสัง่ สอนได้
เป็ นพิเศษตามความจาเป็ นได้ทุกเมื่อ
ในฐานะที่ท่านเป็ นครู หน้าที่ประการแรกที่ท่านจะต้องทาก็คือ การตีความหมายของพระวจนะ
ของพระเจ้าให้นกั เรี ยนเข้าใจ เพื่อให้พวกเขารู ้วา่ จะต้องดาเนินชี วติ เช่นใดจึงจะถูกต้องตามพระวจนะ
และน้ าพระทัยของพระองค์ สิ่ งสาคัญในการที่ท่านจะถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนของท่าน โดยที่ไม่
ทาให้พวกเขาเกิดความเบื่อหน่าย ก็คือ ท่านจะต้องหาทางเอาชนะจิตใจเขาให้ได้ จงพยายามปรับตัวให้
เขากับนักเรี ยนให้เขาพอใจในวิธีการสอนของท่าน ถ้ามิเช่นนั้นแล้ว การที่จะนาวิญญาณของเขาให้มาหา
พระเจ้า จะไม่ได้รับผลสาเร็ จเท่าที่ควรเลย ดังเช่นนักปราชญ์ชาวกรี กสมัยโบราณผูห้ นึ่งต้องถึงกับส่ ง
นักเรี ยนคนหนึ่งให้กลับบ้าน จะไม่ได้รับผลสาเร็ จเท่าที่ควรเลย ดังเช่นนักปราชญ์ชาวกรี กสมัยโบราณผู ้
10

หนึ่งต้องถึงกับส่ งนักเรี ยนคนหนึ่งให้กลับบ้าน ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถสอนเขาได้เลยเพราะ
เขาไม่รักข้าพเจ้า” ถ้าหากท่านสามารถเป็ นเพื่อน ปลอบโลมคนหงอยเหงาได้สามารถให้คาแนะนา หรื อ
เป็ นที่ปรึ กษาของคนที่ไม่มีผใู ้ ดเข้าใจตัวเขา สามารถเป็ นผูป้ ระกาศนาแสงสว่างมาสู่ คนบาปและผูเ้ ป็ นผู ้
เลี้ยงที่ดีให้แก่ผหู ้ ลงหายได้แล้ว ท่านก็จะเป็ นครู ได้อย่างแท้จริ ง งานครู ที่แท้จริ งเป็ นงานที่หนักและต้อง
รับผิดชอบมาก เพราะต้องปฏิบตั ิต่อมนุษย์เป็ นส่ วนบุคคล
การสอนรวีวารศึกษาที่แท้จริ งนั้น มิใช่เป็ นเพียงแต่การประกาศศาสนา หากแต่เป็ นการสาแดง
พระชนม์ชีพของพระเยซูคริ สต์เจ้า และชีวติ ของท่านเองให้แก่ผอู ้ ื่น ไม่วา่ ท่านจะพูดเช่นนี้อย่างเปิ ดเผย
หรื อไม่ก็ตาม แต่ท่าทีของท่านที่สาแดงออกมานั้นก็เสมือนว่า ท่านกาลังประกาศแก่นกั เรี ยนของท่านว่า
“จงตามเรามาเถิด” ความประพฤติหรื อท่าทีของท่านเป็ นสิ่ งที่สาคัญมาก นักเรี ยนรวีวารศึกษาในชั้นของ
ท่านจะเลียนแบบท่านทุกอย่าง ทุกอิริยาบถ ไม่วา่ จะดีหรื อชัว่ ฉะนั้นจงพึงตระหนักถึงความสาคัญ ใน
การดาเนิ นชีวติ ของท่านให้ดี เพราะมีความหมาย ไม่ผดิ อะไรกับการที่ท่านพูดว่า “จงตามเรามา
เช่นเดียวกับเราติดตามพระองค์” ความเป็ นครู และศิษย์ยอ่ มมีโอกาสใกล้ชิดสนิทสนมกันมาก จึงเป็ น
ธรรมดาที่นกั เรี ยนของท่านจะรับเอาอุปนิสัย ความรู ้สึกและคุณลักษณะต่าง ๆ จากท่านไว้ได้มากกว่า
ผูอ้ ื่น เมื่อเป็ นเช่นนี้ ท่านจะปล่อยให้เขาเป็ นคนชนิดใด
หน้าที่ของท่านในโครงการของพระเจ้า มีความสาคัญยิง่ กว่าสิ่ งใด ๆ และเนื่องด้วยความสาคัญ
นี้เอง อาจจะทาให้ท่านรู ้สึกท้อถอยอยูบ่ า้ ง หากท่านมีความรู ้สึกเช่นนั้น ก็ขอให้ทาใจให้สบายและมัน่ ใจ
เถิดว่า พระเจ้าจะประทานทุกสิ่ งที่จาเป็ นให้ท่าน “พระเจ้าแห่งพระเยซูคริ สต์เจ้าของเราคือพระบิดาแห่ง
สง่าราศี จะทรงโปรดประทานให้ท้ งั หลาย มีวญ
ิ ญาณจิตประกอบด้วยสติปัญญา และให้ความรู ้ถึง
พระองค์ปรากฏแจ้ง... ตามพระกาลัง และฤทธิ์ เดชของพระองค์ซ่ ึ งพระองค์ได้ทรงกระทาในพระคริ สต์”
(เอเฟซัส 1:17-19)
เนื่องจากพระเจ้าผูท้ รงมีฤทธานุภาพ ทรงเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาครู และอานวยการปฏิบตั ิงานของ
ครู ฉะนั้นหน้าที่การงานของครู รวีวารศึกษาจึงกว้างขวางยิง่ นัก หากอธิ บายตามคาของศาสนาพยากรณ์
ดานิเอลจะได้ความดังนี้ หากอธิ บายตามคาของศาสดาพยากรณ์ดานิเอลจะได้ความดังนี้ “ฝ่ ายคนมี
สติสัมปชัญญะ (ครู ) จะรุ่ งโรจน์ดงั ดารา ผูท้ ี่ชกั นาคนมากหลายให้กลับมาถึงความชอบธรรม จะโชติ
ช่วงดังดวงดาวเป็ นนิตย์นิรันดร์ ” (ดานิเอล 12:3)

สรุป
1. โครงการของพระเจ้าสาหรับคริ สตจักร จะสัมฤทธิ์ ผลโดยการเชื่ อฟัง ทาตามพระบัญชาของ
พระเยซูคริ สต์เท่านั้น

11

2. โรงเรี ยนรวีวารศึกษา ก็คือคริ สตจักรนัน่ เอง ในการปฏิบตั ิหน้าที่ อบรมสั่งสอนพระวจนะ
ของพระเจ้า ให้สมาชิกทุกวัย
3. อาจารย์เปาโลได้ยกย่องการสอน ไว้เป็ นอันดับสาม ในการลาดับการแต่งตั้งของพระเจ้าใน
คริ สตจักร (1โคริ นธ์ 12: 27, 28) ฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิง่ ที่ท่านจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ ให้สมกับที่พระเจ้า
ทรงเรี ยกท่านให้กระทานั้น
4. การที่ท่านเข้ารับตาแหน่งครู ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษานั้น เป็ นการให้ความร่ วมมือเข้าเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกัน กับกองทัพของพระเจ้า เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเดียว กับกองทัพของพระเจ้า เพื่อ
ปฎิบตั ิหน้าที่อย่างเดียวกัน คือการแสวงเพื่อมนุษย์ ให้เป็ นสมาชิกคริ สตจักร แห่งพระเยซูคริ สต์เจ้า

ข้ อควรคิด
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับโครงการพระเจ้าสาหรับคริ สตจักร โรงเรี ยนรวีวารศึกษา
และครู รวีวารศึกษา ท่านมีส่วนเกี่ยวกับข้องกับโครงการนี้ อย่างไร
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บททีส่ อง การตั้งเป้าหมายในการสอน
ครู ในโรงเรี ยนรัฐบาล หรื อสถาบันการศึกษาโดยทัว่ ๆ ไป ย่อมมีจุดมุง่ หมายที่แน่นอนในการ
สอนของตน ในอันที่จะส่ งเสริ มและผลักดันนักเรี ยนไปสู่ ความสาเร็ จ และมีอนาคตที่แจ่มใส โดยอาชีพ
ที่ตอ้ งคลุกคลีอยูก่ บั นักเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา ฉะนั้นความอิ่มเอิบใจและความสุ ขที่ครู ทุกคนได้รับ จึงไม่มี
อะไรดื่มด่าประทับใจไปกว่าเมื่อลูกศิษย์ของตนสามารถสอบไล่ได้ มีโอกาสเรี ยนในชั้นสู งขึ้นไป นี่คือ
ความรู ้สึกของครู โดยทัว่ ไป แต่สาหรับครู ที่สอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษานั้น น้อยคนนักที่จะมี
ประสบการณ์อนั น่าประทับใจเช่นนี้ น้อยคนนักที่จะมีประสบการณ์อนั น่าประทับใจเช่นนี้ ที่เป็ นเช่นนี้
ก็เพราะส่ วนมากยังขาดหลักเกณฑ์ที่ดีไม่มีเป้ าหมายในการสอนที่แน่นอน ขาดการรับผิดชอบในหน้าที่
การงาน ครู บางคนสอนไปตามอารมณ์สุดแท้แต่ความตั้งใจของนักเรี ยน ถ้านักเรี ยนมีความกระตือรื อร้น
เขาก็จะตั้งใจสอนเป็ นอย่างดี แต่ถา้ ชัว่ โมงใดนักเรี ยนไม่ต้ งั ใจเรี ยนเขาก็ไม่เต็มใจสอน เพียงแต่กระทา
ไปพอเป็ นพิธีเท่านั้นเอง มิได้สารวจตนเอง หรื อค้นหาสาเหตุที่ทาให้นกั เรี ยนเบื่อหน่าย ไม่ชอบเรี ยน ว่า
เกิดจากอะไร และพยายามปรับปรุ งการสอนของตน มีความรับผิดชอบให้ดีพอ ดาเนินงานด้วยความ
สุ ขมุ รอบคอบ หากครู ทุกคนพยายามขจัดข้อบกพร่ องต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว เชื่อแน่วา่ กิจการของโรงเรี ยน
รวีศึกษา คงจะเจริ ญรุ่ งเรื อง และสัมฤทธิ์ ผลตามเป้ าหมายอย่างแน่นอน
เนื่องจากเป้ าหมายของการศึกษาของคริ สเตียนทุกอย่างมีจุดศูนย์กลางอยูท่ ี่พระคริ สต์ ฉะนั้น
หน้าที่ที่ท่านจะต้องกระทาก็คือ การนานักเรี ยนของท่านให้เชื่อพระองค์ คอยแนะนาให้ความสว่างแก่
เขา ในปั ญหาต่าง ๆ ที่เขายังไม่เข้าใจ ส่ งเสริ มและเกื้อกูลให้เขามีความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น ดังพระธรรม
เอเฟซัส 4: 13 ซึ่ งว่า “...จนเราทั้งปวง จะมีความเชื่ อ และมีความรู ้ถึงพระบุตรของพระเจ้าอย่าง
เดียวกัน จนถึงโตขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความบริ บูรณ์ของพระคริ สต์”
แต่การที่ท่านจะสอนผูอ้ ื่นให้รู้ถึงพระคริ สต์ บรรลุผลตามเป้ าหมายของท่านได้อย่างแท้จริ งนั้น
ก็ตอ้ งอยูท่ ี่ตวั นักเรี ยนว่า เขามีพ้นื ฐานความสัมพันธ์กบั พระเจ้าพระเยซูคริ สต์ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์คริ สตจักรกับตัวเองและกับผูอ้ ื่น
ฉะนั้นจึงเป็ นหน้าที่ของท่านที่จะสร้างรากฐาน
เหล่านี้ ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเขาให้ดีเสี ยก่อน ซึ่ งจะได้แยกกล่าวดังต่อไปนี้

1. ความสั มพันธ์ ระหว่ างนักเรียนกับพระเจ้ า
“โอ้พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็ นเหมือนดินเหนียว พระองค์เป็ นช่างปั้ นหม้อ ข้าพเจ้า
ทั้งหลายล้วนเป็ นหัตถกิจของพระองค์” (อิสยาห์ 64:8)
ความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับมนุษย์น้ นั มีความหมายลึ้งซึ้ งมาก นับตั้งแต่เด็กที่เพิ่งรู ้ความ
จนกระทัง่ ผูใ้ หญ่ซ่ ึ งผ่านประสบการณ์มามาก ต่างตระหนักดีวา่ พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ วิธีท่านจะ
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นาให้นกั เรี ยนมีความสัมพันธ์กบั พระเจ้ามากยิง่ ขึ้น ก็โดยการสั่งสอนให้พวกเขาเห็นถึง ความจาเป็ นที่
จะต้องอธิ ษฐานฝึ กฝนให้เขาอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ และสนับสนุนให้อธิ ษฐานเป็ นประจาทุกวัน ทั้งนี้ท่าน
จะต้องดาเนินเป็ นลาดับขั้นดังนี้
ก. อธิ บายให้นกั เรี ยนแต่ละคนเข้าใจว่า พระเจ้าทรงเป็ นผูเ้ นรมิตสร้าง ทรงเป็ นผูด้ ูแลรักษา และ
ทรงเป็ นผูค้ รอบครอง ทั้งตัวนักเรี ยนเอง และทุกสิ่ งทุกอย่างที่ทวั่ ทั้งจักรวาล
ข. แนะนาให้นกั เรี ยนแต่ละคน รู ้จกั พระเจ้าเป็ นส่ วนตัว จนกระทัง่ มีความเชื่ อมัน่ ในพระองค์
ค. นานักเรี ยนทุกคนให้นมัสการพระเจ้า และให้สามัคคีธรรมกับพระบิดาเจ้าในสวรรค์ ด้วย
การอธิษฐานเพื่อตัวเอง
ง. ช่วยให้นกั เรี ยนแต่ละคนแสวงหาน้ าพระทัยของพระเจ้า และสอนให้ปฏิบตั ิตามน้ าพระทัย
นั้น

2. ความสั มพันธ์ ระหว่ างนักเรียน กับพระเยซูคริสต์ เจ้ า
“พระเยซูตรัสแก่เขาว่า เราเป็ นทางนั้น เป็ นความจริ ง และเป็ นชีวติ ไม่มีผใู ้ ดมาถึงพระบิดา เว้น
ไว้มาทางเรา”
การแนะนาให้นกั เรี ยนรู ้ถึงสัมพันธ์ขอ้ นี้ มีความสาคัญมาก ในตาราเล่มนี้ได้แยกไว้เป็ นบทหนึ่ง
โดยเฉพาะ (ดูบทที่เก้า) แต่ในที่น้ ีจะกล่าวสรุ ปเพียงย่อๆ เพื่อความสะดวกในการจดจาว่า ท่านควรจะ
กระทาดังนี้
ก. สอนให้นกั เรี ยนรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ผเู ้ ดียวทรงเป็ นผูเ้ ปิ ดเผยให้เรารู ้จกั พระเจ้า และทรงเป็ น
ทางเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าไปถึงพระเจ้าได้
ข. นานักเรี ยนทุกคนให้รับเอาพระเยซูคริ สต์ เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา เป็ นส่ วนตัว
ค. นาให้นกั เรี ยนทุกคนยอมมอบชีวติ จิตใจทุกอย่างให้กบั พระเยซูคริ สต์ ให้พระองค์ทรงเป็ น
ศูนย์กลางแห่งชีวติ จิตใจของเขา

3. ความสั มพันธ์ ระหว่ างนักเรียน กับพระวิญญาณบริสุทธิ์
“...จงประกอบด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:18)
การชี้แจงให้นกั เรี ยนรู ้ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรี ยนกับพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีความสาคัญ
อย่างใหญ่หลวงเพราะว่าเป็ นน้ าพระทัยที่สูงสุ ดของพระเจ้าสาหรับมนุษย์ท้ งั ปวงบุคคลที่บงั เกิดใหม่ก็
คือ บุคคลที่พระองค์ทรงเลือกตั้งไว้ ให้สาแดงสง่าราศีของพระองค์ แต่การที่ท่านจะสาแดงสง่าราศีของ
พระเจ้าให้ได้ผล เป็ นที่เคารพเชื่อถือของคนทั้งปวงอย่างแท้จริ งนั้น ท่านก็จาต้องรับอานาจจากพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้พระองค์ทรงนาทางและครอบครองท่านทุก ๆ
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อย่าง พระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้อธิ บายไว้อย่างชัดเจนว่า การที่พระเจ้าทรงช่วยชนชาติอิสราเอล ให้รอด
พ้นจากการเป็ นทาสของประเทศอียปิ ต์น้ นั มิใช่เพื่อให้รอดพ้นสู่ อิสรภาพตามธรรมดาเท่านั้น หากแต่
เพื่อให้เขาเข้าไปอยูใ่ นแผ่นดินแห่งพระสัญญา กลายเป็ นชนชาติที่ถวายพระเกียรติแก่พระเจ้า ครู ที่
เคร่ งครัดและอุทิศเวลาให้กบั การอธิ ษฐานนั้น เป็ นผูท้ ี่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงใช้เป็ นเครื่ องมือ ในการ
นานักเรี ยนให้มีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณจิต ในอันที่จะทาให้น้ าพระทัยที่สูงสุ ดของพระเจ้าสาหรับ
พวกเขาแต่ละคน สาเร็ จได้อย่างดีที่สุด ฉะนั้นที่ท่านควรกระทาอย่างเคร่ งครัดก็คือ
ก. แนะนาให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าใจถึงตาแหน่ง และพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ข. นานักเรี ยนให้รับเอาพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อให้เขาสามารถดารงชีวิตที่บริ สุทธิ์ และเพื่อรับ
เอาอานาจในการปฏิบตั ิพระเจ้า
ค. สอนให้นกั เรี ยนทราบถึง การที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงสถิตอยูด่ ว้ ย เพื่อช่วยให้พน้ จาก
การดาเนินชีวติ ที่พ่ ึงตนเอง และเพื่อนาเขาให้เข้าถึงความจริ ง ทุกประการ

4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างนักเรียน กับพระคริสตธรรมคัมภีร์
“พระวจนะของพระองค์ เป็ นโคมสาหรับเท้าของข้าพเจ้า และเป็ นแสงสว่างตามทางของ
ข้าพเจ้า” (สดุดี 119:105)
เนื่องจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นพระวจนะของพระเจ้า และเป็ นคาสอนของพระองค์
โดยตรง ฉะนั้นจึงมีความสาคัญต่อชีวติ ของมนุษย์มาก เพราะเป็ นแสงสว่างนาทางชีวติ ของเรา ให้
สามารถดารงอยูใ่ นวิถีทางที่ถูกต้อง และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ซึ่ งมนุษย์ทุกคนควรศึกษาค้นคว้า
พระธรรมโอวาทอันประเสริ ฐสุ ด และล้ าค่านี้จนตลอดชี วติ และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังที่ศาสดา
พยากรณ์เยเรมียก์ ล่าวว่า “คาโอวาทของพระองค์ ข้าพเจ้าได้พบแล้ว และข้าพเจ้าได้กินคานั้น และคา
โอวาทของพระองค์เป็ นที่ให้เกิดความอภิรมย์ ยินดีในใจข้าพเจ้า” (เยเรมีย ์ 15:16) ฉะนั้นท่านควรจะ
ชี้แจงสั่งสอนให้นกั เรี ยนของท่าน รู ้ถึงคุณค่าของพระธรรมอันใหญ่หลวงนี้ และเทิดคุณค่านั้นไว้ให้สูง
ที่สุดในชีวติ ฝึ กฝนให้พวกเขาหมัน่ อ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเคยชิน และเกิด
ความซาบซึ้ งในรสพระธรรมและเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระคริ สตธรรมคัมภีร์ กับชีวติ ของเขา
มากยิง่ ขึ้น เพราะว่าทุกอิริยาบถในชีวติ ประจาวันของเรา เกี่ยวเนื่ องกับพระคัมภีร์อย่างไม่อาจแยกจาก
กันได้เลย แม้แต่ครู ซ่ ึ งสอนเด็กเล็ก ๆ ก็จะต้องแสดงให้นกั เรี ยนรู ้วา่ ท่านมีความเคารพพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ และต้องย้าแก่พวกเขาเสมอว่า เรื่ องที่ท่านสอนนั้น มีในพระคริ สตธรรมคัมภีร์เพื่อให้พวกเขาซึบ
ซับทีละน้อย ว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหนังสื อประเสริ ฐจริ ง ๆ ขอให้ท่านนานักเรี ยนของท่านให้
ค้นพบความจริ ง ในขณะที่ท่านสอนและอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ร่ วมกับนักเรี ยนของท่าน สรุ ปแล้ว
หน้าที่ของท่านในขั้นนี้มีดงั นี้
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ก. สอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั คุณค่า ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์และให้รู้วา่ เป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์
บริ สุทธิ์ ที่พระเจ้าทรงเป็ นผูบ้ นั ดาลให้เขียนขึ้น
ข. สอนให้นกั เรี ยนรู้จกั ศึกษา ค้นคว้า และเข้าใจพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ค. สอนให้นกั เรี ยนรู้จกั นาความรู้ ที่ได้จากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันเพื่อให้คาสั่งสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นส่ วนสาคัญในชีวิตจิตใจของเขาโดยตรง

5. ความสั มพันธ์ ระหว่ างนักเรียน กับคริสตจักร
“เนื่องจากพระองค์น้ นั ร่ างกายทั้งสิ้ นที่ติดต่อสนิท และผูกพันกันโดยที่ทุก ๆ ข้อต่อ ได้ช่วยชู
กาลังตามขนาดแห่งอวัยวะทุกส่ วน จึงได้จาเริ ญเติบโตขึ้นเองด้วยความรัก” (เอเฟซัส 4:16)
เนื่องจากสมาชิกคริ สตจักรส่ วนใหญ่ ไม่ให้ความร่ วมมือต่อคริ สตจักรอย่างจริ งจัง ไม่วา่ จะเป็ น
การบริ หารคริ สตจักร ให้เจริ ญก้าวหน้า หรื อการรับผิดชอบด้านหนึ่งด้านใดนอกจากคอยแสวงหา
ผลประโยชน์จากคริ สตจักร เมื่อเป็ นเช่นนี้ การงานของคริ สตจักรจึงไม่ค่อยเจริ ญก้าวหน้า ทั้งนี้อาจจะ
เป็ นเพราะสมาชิกคริ สตจักรส่ วนมาก ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความรับผิดชอบต่อคริ สตจักร ซึ่ ง
ทาให้เขาขาดความรู ้ ความชานาญ หรื อไม่กล้าแสดงออกมา อาจเป็ นเพราะยังมีความกระดากอาย ไม่มี
ใครส่ งเสริ มเป็ นกาลังใจและอธิ ษฐานเผื่อเขาก็ได้
แต่จะเป็ นด้วยเหตุผล
ประการหนึ่งประการใดก็ตามหากปล่อยให้คริ สตจักรต้องอยูใ่ น
สถานการณ์เช่นนี้ โดยไม่มีการแก้ไขปรับปรุ งให้ดีข้ ึนแล้ว ย่อมเป็ นผลเสี ยต่อคริ สตจักรอย่างมหันต์ ใน
ฐานะที่ท่านเป็ นครู โรงเรี ยนรวีวารศึกษาโอกาสที่ท่านจะช่วยขจัดปั ญหานี้จึงมีอยูม่ าก โดยการอบรมสั่ง
สอนนักเรี ยนของท่าน ให้รู้ถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบที่เขามีต่อคริ สตจักร และชี้ให้เห็นถึง
ความจาเป็ นที่จะต้องให้ความร่ วมมือโดยรี บด่วน และเร่ งเร้าให้ทุกคนร่ วมมือร่ วมใจกัน ออกไปปฏิบตั ิ
หน้าที่การงานเพื่อพระเจ้าอย่างกล้าหาญ ขจัดความกระดากอายให้สูญสิ้ นไป ดังข้อพระธรรมที่วา่ “จง
อุตส่ าห์สาแดงตนให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้าเป็ นคนงานที่ไม่ตอ้ งอาย” (2 ทีโมธี 2:15) เพื่อนาความ
เจริ ญรุ่ งเรื องมาสู่ คริ สตจักร ถ้าทุกคนให้ความร่ วมมือกันอย่างจริ งจัง และยอมให้พระคริ สต์ทรงนาแล้ว
โครงการของพระเจ้าสาหรับคริ สตจักรก็จะสาฤทธิ์ ผลอย่างแน่นอน
สิ่ งที่ท่านต้องเอาใจใส่ ปลูกฝัง
ความรู ้สึก ให้แก่นกั เรี ยนของท่านในขั้นนี้ก็คือ
ก. ชี้แจงให้นกั เรี ยนทุกคน เข้าใจถึงลักษณะจุดมุ่งหมาย และหน้าที่ของคริ สตจักร ตามที่บญั ญัติ
ไว้ในพระคริ สตธรรมใหม่
ข. หนุนน้ าใจนักเรี ยนทุกคน ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างแข็งขัน ในฐานะที่อวัยวะแห่งพระ
กายของพระคริ สต์
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ค. เมื่อพิสูจน์ได้แล้วว่านักเรี ยนของท่านได้เกิดใหม่อย่างแท้จริ งแล้ว จงอบรมให้พร้อมที่จะรับ
ศีลบัพติศมา ศีลมหาสนิท และเป็ นสมาชิกคริ สตจักร
ง. เร่ งเร้าให้เขามีความยินดี ต่อการที่เขามีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิงานของคริ สตจักร และในการ
สนับสนุนโครงการของคริ สตจักรท้องถิ่น

6. ความสั มพันธ์ ระหว่ างนักเรียน กับการดาเนินชีวิตของตัวเอง
“สาหรับข้าพเจ้านั้น การที่มีชีวติ อยู่ ก็ได้พระคริ สต์...” (ฟิ ลิปปี 1: 21)
ความมุ่งหมายของการชี้ แจง ให้นกั เรี ยนตระหนักถึงการดาเนินชีวิตของตัวเอง ก็เช่นเดียวกับข้อ
อื่น ๆ ดังกล่าวมาแล้ว คือทาให้มีความถ่อมตัว ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าสานึกถึงความผิดบาปของตน
และเตรี ยมตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าสานึกถึงความผิดบาปของตน และเตรี ยมตัวเพื่อรับใช้พระจ้าแต่ที่จะต้อง
วางรากฐานไว้ให้แข็งแกร่ ง เพื่อที่เขาจะได้เจริ ญวัฒนาถาวรขึ้นในพระคริ สต์ และเป็ นตัวอย่างอันดีงาม
แก่ผอู ้ ื่นต่อไป หน้าที่ซ่ ึ งท่านจะต้องเอาใจใส่ ในขั้นนี้มีดงั นี้
ก. ชี้แจงให้นกั เรี ยนตระหนักถึงสภาพเนื้อหนังของตนเองว่า ไม่มีคุณค่าอะไรเลย เราจะรอดพ้น
จากความผิดบาปได้ ก็โดยการเชื่ อฟังในพระคริ สต์เท่านั้น
ข. สอนให้นกั เรี ยนที่บงั เกิดใหม่แล้ว การดาเนิ นชีวติ โดยที่พ่ งึ ตัวเองนั้น ก็เต็มไปด้วยราคะ
ตัณหา และเป็ นศัตรู ต่อพระเจ้า เพื่อนาเขาให้เข้าถึงความมีชยั ในพระคริ สต์
ค. ช่วยนักเรี ยน “ค้นดู” พรสวรรค์ ซึ่ งพระเจ้าประทานให้แก่นกั เรี ยนแต่ละคนว่า เขามี
ความสามารถในทางใด แล้วจะสอนให้เขาถวายพรสวรรค์น้ นั ในการปฏิบตั ิพระเยซูคริ สต์ สอนให้เป็ น
ผูน้ า และมีความกระตือรื อร้นในการรับใช้พระเจ้า
ง. สนับสนุนและชักนาให้นกั เรี ยนของท่าน จาเริ ญในชี วติ คริ สเตียน คือสอนให้รู้ถึงคุณลักษณะ
ของชีวติ คริ สเตียนที่แท้จริ ง ส่ งเสริ มพวกเขาให้มีความรัก ความสามัคคี ความสุ ขมุ ความสัตย์ซื่อ ให้
ความร่ วมมือแก่ผอู ้ ื่น และมีความยินดีในการประพฤติ ตามแบบอย่างคริ สเตียนที่แท้จริ ง

7. ความสั มพันธ์ ระหว่ างนักเรียน กับบุคคลอืน่ ๆ
“จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” (มาระโก 12:31)
การอบรมสั่งสอนในขั้นนี้ ก็มีความสาคัญ ไม่แพ้ไปกว่าขั้นอื่นดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะว่าการ
ดารงชีวิตคริ สเตียนที่แท้จริ งนั้น ไม่ใช่เพียงแต่การกาจัดอุปนิสัยที่ไม่ดีไม่งาม และตั้งต้นชีวติ ด้วยการไป
โบสถ์อย่างสม่าเสมอเท่านั้นแต่จะต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมาก เพราะว่าการเป็ นพยานในการ
ประชุมอธิ าฐานนั้น ไม่สามารถลบล้างความบาป ในการประพฤติที่ผดิ พลาดเลวทรามได้ และการร้อง
เพลงด้วยเสี ยงอันดังในที่ประชุมเยาวชน ก็ไม่อาจลบล้างความผิด ในการที่ไม่ยอมเป็ นพยานประกาศถึง
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ความสุ ข ความยินดีที่ตนได้รับในพระคริ สต์ ให้แก่เพื่อนบ้านได้ เด็กที่สามารถท่องจาข้อพระคัมภีร์ได้
อย่างรอดเร็ ว อาจจะเป็ นคนที่ด้ือดึงแก่นแก้วที่สุดก็ได้ คุณลักษณะเช่นนี้ ไม่ได้เป็ นตัวแทนของพระ
คริ สต์ในการสาแดงความรักของพระองค์ การสาแดงออกดังกล่าว เป็ นแต่เพียงผิวเผินภายนอก ยังไม่
ลึกซึ้ งพอ ฉะนั้นเราควรสารวจจิตใจของเรา ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับเพื่อนบ้านและ
คนอื่น ๆ ว่า มีมากเพียงใด เพราะว่าในชีวิตของเรา จะตัดขาดจากการคบหาสมาคมกับบุคคลภายนอก
ไม่ได้ ทางที่ดีเราต้องปลูกไมตรี เอาไว้ นอกเหนื อไปจากการอยูร่ ่ วมกันฉันมิตรตามธรรมดาแล้ว ยังเป็ น
หนทางที่จะนาเขาให้รู้ถึงพระคริ สต์อีกด้วยฉะนั้นจึงควรแนะนาสั่งสอนนักเรี ยนของท่าน ให้เข้าใจถึง
ความสาคัญในการเกี่ยวข้องกับผูอ้ ื่น เป็ นลาดับดังต่อไปนี้
ก. สอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั เคารพสิ ทธิ และการงานของผูอ้ ื่น และให้ความร่ วมมือต่อผูอ้ ื่นตาม
ความเหมาะสมและเป็ นคนที่ไม่เห็นแก่ตวั
ข. สอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั รับผิดชอบต่อสังคม และประเทศชาติ ในฐานะที่เป็ นคริ สเตียนที่ดี
ค. สอนให้นกั เรี ยนรู้จกั รับผิดชอบ ในการนาวิญญาณของผูอ้ ื่นให้มาเชื่อพระเจ้า และในการเป็ น
พยานโดยให้ถือเป็ นกิจวัตรประจาวัน
ง. สอนให้นกั เรี ยนทุกคน รู ้ถึงการเผยแพร่ พระวจนะของพระเจ้าทัว่ โลก และเร้าใจเขาให้มี
ความกระตือรื อร้น ปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้า ตามโครงการของพระองค์ท้ งั ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
การที่ตอ้ งวางรากฐาน ตามเป้ าหมายดังกล่าวมาแล้วนี้ก็เพื่อปลูกฝังความเชื่อ ความเข้าใจ และ
ความรักในพระคริ สต์ ไว้ในจิตใจของนักเรี ยนให้มนั่ คง เพื่อให้เขาวัฒนาถาวรขึ้นในร่ มพระคุณของพระ
คริ สต์ ซึ่ งไม่มีใดมีโอกาสดีงามในการที่จะโน้มนาจิตใจของเขาดีไปกว่าท่าน หากท่านศึกษาหนังสื อเล่ม
นี้โดยตลอด ก็จะพบข้อแนะนา ในอันที่จะช่วยให้ท่านดาเนินงานให้สาเร็ จลุล่วง ตามเป้ าหมายเหล่านี้
ละเอียดถี่ถว้ นยิง่ กว่าที่ได้กล่าวมาแล้วในบทนี้

สรุป
1. จุดมุ่งหมายสู งสุ ด ของการตั้งโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ก็เพื่อนาผูเ้ ชื่อให้เจริ ญวัฒนาขึ้นในพระ
คริ สต์
2. การตั้งเป้ าหมายให้แน่นอน นอกจากจะเป็ นหลักในการสอนแล้ว ยังเป็ นเครื่ องมือวัดผลใน
การสอนที่ดีตลอดจน เป็ นแนวทาง ในการที่เราจะปรับปรุ งวางแผนการณ์เตรี ยมการสอนต่อไปได้อีก
ด้วย
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ข้ อควรคิด
จงพยายามแสวงหาหนทางที่จะทาให้ เป้ าหมายในการสอน ซึ่ งตั้งไว้สาหรับชั้นของท่าน ดังที่
ได้กล่าวไว้ในบทเรี ยนนี้ สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
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บททีส่ าม การเตรียมการสอน
ในการสอนหนังสื อทัว่ ไป ท่านอาจจะไม่ตอ้ งเตรี ยมการสอนการนัก แต่ถา้ ท่านจะตระหนักถึง
การสอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาว่า มิใช่เป็ นการสอนหนังสื อหนังสื อธรรมดาดังโรงเรี ยนอื่น ๆ หาก
เป็ นการสอนพระวจนะโดยตรงแล้ว ก็คงมิใช่สิ่งที่จะกระทาได้ง่ายนัก ถ้าท่านต้องการให้บรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ท่านก็จะต้องขยันหมัน่ เพียร และเตรี ยมการสอนไว้ให้พร้อมทุกโอกาส การสอนที่
สมบูรณ์แบบและได้ผลนั้น ควรคานึงถึงสิ่ งเหล่านี้ เป็ นประการสาคัญ

1. องค์ประกอบในการสอนเตรียมการสอน
การคานึงถึงองค์ประกอบในการเตรี ยมการสอนนี้ นับว่าเป็ นสิ่ งสาคัญมาก เปรี ยบเสมือนการ
วางโครงร่ างของการสร้าง
ให้ทราบว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง เพื่อจะจัดหาสิ่ งเหล่านั้นได้อย่าง
ถูกต้อง องค์ประกอบในการเตรี ยมการสอนมีส่วนที่สาคัญที่ต่อไปนี้
ก. เวลาในการเตรี ยมการสอน การเตรี ยมการสอนที่ดีน้ นั ควรกระทาล่วงหน้าก่อนกาหนด
พอสมควร ทั้งนี้ เพื่อความเรี ยบร้อย และความสมบูรณ์ของการสอนนั้นเอง หากกระทาในระยะเวลาอัน
เป็ นการจวนตัวเกินไป ก็จะก่อให้เกิดข้อบกพร่ องได้ง่าย เวลายิง่ เร่ งรัดเพียงใด ข้อบกพร่ องก็มีมากเป็ น
เงาตามตัว
ข. ตาราที่ใช้เตรี ยมบทเรี ยน เนื่องจากการสอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา เป็ นการสอนพระวจนะ
ของพระเจ้าดังกล่าวแล้ว ฉะนั้นตาราที่ใช้ในการเตรี ยมบทเรี ยนจึงควรจะเป็ นพระคริ สตธรรมคัมภีร์
พยายามอ่านทบทวนบทที่จะใช้สอนหลาย ๆ ครั้ง ตีปญหาให้กระจ่าง ทาความเข้าใจให้ซ้ ึ ง แล้วคัดเอา
ข้อพระธรรมที่ท่านคิดว่าเหมาะสมกับกาลเทศะ และเป็ นประโยชน์แก่นกั เรี ยน
ค. การใช้คู่มือประกอบ หากท่านตีความหมายข้อพระคัมภีร์ได้ไม่กระจ่างพอ ไม่สู้จะเข้าใจกัน
ก็อาจค้นคว้าจากตาราอื่น ๆ ประกอบได้ ในที่น้ ีขอแนะนาให้ใช้คู่มือครู รวีวารศึกษา เพราะเป็ นหนังสื อที่
มีคุณค่ามาก ตลอดเล่มล้วนแต่เป็ นการตีความหมายของข้อพระธรรม ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้อย่าง
ชัดเจน นอกจากนั้นยังมีขอ้ สอนใจ และคาแนะนาในการใช้หนังสื อเล่มนี้ อย่างครบครัน ซึ่ งจะช่วยท่าน
ได้ไม่นอ้ ย

2. การเตรียมตัวของครู ผู้สอน
ในฐานะที่ท่านเป็ นครู รวีวารศึกษา เป็ นผูส้ าแดงพระลักษณะของพระคริ สต์ และสอนพระ
วจนะของพระคริ สต์ให้แก่ผอู ้ ื่น ฉะนั้นท่านควรจะให้พระคริ สต์ และพระคริ สต์ธรรมคัมภีร์เป็ น
ศูนย์กลางในชีวติ ของท่าน เป็ นบ่อเกิดแห่งสติปัญญา ความจักคิดทั้งมวล เพื่อให้เห็นชัดเจนยิง่ ขึ้นดังนี้
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ก. ต้องให้พระคริ สต์เป็ นใหญ่ในชีวติ
เป็ นความจริ งอย่างหนึ่งที่วา่ ถ้าเขาขาดสิ่ งใด เราก็ตอ้ งแก้ดว้ ยการเข้าให้ถึงซึ่ งสิ่ งนั้น เมื่อเรา
กระหายน้ า เราก็ตอ้ งแก้ความกระหายด้วยน้ า เมื่อเราขาดความรู ้ เราก็ตอ้ งแก้ไขปรับปรุ งด้วยการ
แสวงหาความรู ้ จะแก้ดว้ ยอย่างอื่นได้อย่างไร ฉะนั้นเมื่อเราต้องการรู ้แจ้งในความจริ งทุกอย่างของพระ
คริ สต์ เราก็ตอ้ งให้พระองค์เป็ นใหญ่ในชีวติ ของเราเพื่อพระองค์จะได้ประทานสติปัญญาความรู ้ให้แก่
เรา เป็ นการเพิ่มพลังให้ “น้ าทิตย์” แห่งความจริ งของพระองค์ ไหลผ่านตัวเราไปสู่ ผอู ้ ื่นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ข. ต้องให้พระวจนะของพระเจ้า เป็ นสายธารแห่งความรู ้ ในชีวติ ของท่าน
เนื่องจากการสอนรวีวารศึกษา เป็ นการสอนเพื่อนานักเรี ยนให้รู้จกั พระเจ้า เข้าไปหาพระเจ้า
ดังนั้นคาสอนทุกอย่างที่ครู ใช้สอน จึงควรเป็ นพระวจนะของพระเจ้าโดยตรงและการที่ครู จะมีความรู ้
เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าอย่างกว้างขวางนั้น ก็จะต้องศึกษาค้นคว้าจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์อยู่
เสมอ โดยกระทาดังนี้
(1) อ่านข้อพระคัมภีร์หลายครั้ง พิจารณาข้อความให้ถี่ถว้ น ข้อความใดที่น่าในใจเป็ นพิเศษก็
ควรบันทึกเอาไว้ท่านต้องตั้งปั ญหาถามตัวเองและหาคาตอบให้ได้วา่
(ก) ข้อพระธรรมที่ท่านอ่านนั้น กล่าวถึงใคร ใครเป็ นคนสาคัญของเรื่ อง
(ข) ในเนื้อเรื่ องดังกล่าว มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง
(ค) เหตุการณ์น้ นั เกิดขึ้นที่ไหน เกิดขึ้นเมื่อไรเกิดขึ้นเพราะเหตุใด
(ง) ผลสุ ดท้ายเป็ นอย่างไร
(2) อธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาให้ท่านเกิดความรู ้แจ้ง สามารถเข้าใจปั ญหาใน
ข้อพระธรรมที่ท่านศึกษาค้นคว้าว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านและนักเรี ยนของท่านอย่างไร
(3) วินิจฉัยข้อพระคัมภีร์ ที่ท่านจะใช้สอนนั้นว่า เด็ก ๆ จะสามารถเข้าใจปัญหาในข้อพระธรรม
ที่ท่านสอนนั้นมากน้อยเพียงใด มีความหมายอย่างไรสาหรับหนุ่มสาวสาหรับแม่บา้ น ชาวนา นักธุ รกิจ
โดยพิจารณาตามระดับอายุ ความรู ้ ของบุคคลแต่ละประเภท เพื่อว่าจะได้ปรับปรุ งคาอธิ บายให้
เหมาะสม เพราะชนต่างชั้น ต่างความรู ้ต่างวัย ก็ยอ่ มมีความรู ้สึกนึกคิดและเข้าใจผิดแผกแตกต่างกันไป
จะให้เหมือนกันทุกคนหาได้ไม่
ค. ต้องคานึงถึงนักเรี ยนในชั้นของท่าน ตลอดเวลาที่เตรี ยมการสอน
การโน้มน้าวดึงดูดจิตใจนักเรี ยน ให้มีความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยน เป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ น
ในการสอนเป็ นอย่างยิง่ เพราะความรู ้สึกนึกคิด ความสนใจของนักเรี ยนแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน จะ
เห็นได้วา่ นักเรี ยนบางคนขยันขันแข็งต่อการเรี ยนเป็ นพิเศษ แต่บางคนกลับขี้เกียจไม่สนใจต่อการเรี ยน
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แม้แต่นอ้ ย หาทางโน้มน้าวเขาให้เกิดความรักความใฝ่ ใจในการเรี ยนให้ได้ มิฉะนั้นการสอนจะไม่
เกิดผลเท่าที่ควรเลย ครู จาเป็ นต้องสานึกถึงความสาคัญในหน้าที่การงานของตนอยูเ่ สมอ จะต้อง
ตระหนักตนอยูเ่ สมอว่า เป็ นผูส้ อนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่นกั เรี ยน เป็ นผูป้ ้ ั นอนาคตของพวกเขาให้
เจริ ญรุ่ งเรื องในพระคริ สต์ การสอนของท่านเป็ นภารกิจที่สาคัญยิง่ มิใช่การเล่านิทานซึ่ งปราศจาก
จุดมุ่งหมาย มิใช่กระทาไปพอเป็ นพิธี ใครจะสนใจหรื อไม่สนใจก็ได้ ความสาคัญของการเป็ นครู ข้ ึนอยู่
กับการสร้างอนาคตให้แก่นกั เรี ยนนี้ เอง การที่ท่านจะทาให้นกั เรี ยนสนใจในการสอนของท่าน ควร
กระทาดังนี้
(1) คอยสังเกตถึงอุปนิสัยใจคอ ความสามารถความสนใจ ของนักเรี ยนทุกคน อย่าปล่อยปละ
ละเลย
(2) ควรมีสมุดบันทึก ทาบันทึกเกี่ยวกับชีวติ ของนักเรี ยนทุก ๆ คนในชั้น เพื่อเป็ นมูลฐานในการ
ปรับตัวของท่านให้เข้าถึงจิตใจของพวกเขา และเพื่อเปรี ยบเทียบถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของเขา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเจริ ญในด้านวิญญาณจิต

3. การเตรียมการสอน สาหรับสั ปดาห์ ต่อไป
นอกเหนือจากการเตรี ยมการสอน ในแต่ละสัปดาห์แล้ว ท่านก็ควรเตรี ยมการสอนสาหรับ
สัปดาห์ต่อ ๆ ไปอีกด้วย เพื่อให้การสอนเชื่อมโยงติดต่อกัน เพื่อให้การตระเตรี ยมของท่านดาเนินไป
ด้วยดี ท่านควรกระทาดังต่อไปนี้
(ก) เตรี ยมจิตใจให้พร้อม โดยการอธิษฐาน
(ข) อ่านข้อพระธรรมประจาบทเรี ยน ดังได้กล่าวมาแล้ว
(ค) ศึกษาค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมจากคู่มือครู พิจารณาแต่ละปัญหาให้ละเอียดถี่ถว้ นด้วย
ความระมัดระวัง
(ง) เลือกความจริ งที่สาคัญข้อใดข้อหนึ่ง ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเน้นให้ถึงจุดมุ่งหมายของแต่ละ
บทเรี ยนว่า
(1) ท่านต้องการให้นกั เรี ยน รู ้อะไรบ้าง จากบทเรี ยนนี้
(2) ท่านต้องการให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้สึกอย่างไร
(3) ท่านต้องการให้นกั เรี ยนในชั้นของท่าน ปฏิบตั ิตามอย่างไร
(จ) ค้นคว้าจากตาราอื่น ๆ เพื่อให้ความรู้กว้างขวางมีเทคนิคในการพูด มีความรู้ในการอธิบาย
มากขึ้น เป็ นต้นว่าค้นคว้าจาก
(1) คู่มือครู แม้วา่ คู่มือครู จะไม่ใช่ตาราสาหรับใช้สอนโดยตรง เช่นเดียวกับพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ แต่ก็มีตวั อย่างอุทาหรณ์ และข้ออ้างอิงต่างๆ ที่ครู อาจนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้ไม่นอ้ ย ข้อควร
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ระวังก็คือโดยปกติแล้ว คู่มือครู มกั จะอธิ บายความหมายอย่างกว้างขวาง ฉะนั้นเวลาใช้สอนจึงให้ควร
ลอกเอาข้อความทั้งหมด ขอให้คดั เอาแต่เฉพาะตอนที่เห็นว่าสาคัญและมีประโยชน์ สาหรับชั้นเรี ยน
เท่านั้น
(2) หนังสื อคริ สเตียน และนิตยสารคริ สเตียนต่าง ๆ อันเป็ นที่เชื่อถือใช้อา้ งอิงได้
(3) สมุดบันทึกความรู ้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ของตัวท่านเอง แม้วา่ สิ่ งเหล่านี้ จะมิใช่ตารา
หลัก ที่ท่านใช้สอนโดยตรงแต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยให้ท่านได้แง่คิดที่ดี มีความรู ้ความเข้าใจข้อพระ
ธรรม และมีหลักการสอนให้ดียงิ่ ขึ้น
ฉ. ตัดสิ นใจเลือกเอาแนวการสอน ให้เหมาะสมกับวัยและความรู ้ของนักเรี ยน พยายาม
ดาเนินการสอนให้สอดคล้องกับชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน หมัน่ ย้าเตือนให้พวกเขาระลึกอยูเ่ สมอว่า
พระเจ้าทรงสถิตอยูก่ บั พวกเขาตลอดเวลาไม่วา่ เขาจะอยูแ่ ห่งหนตาบลใด
ช. ทาบทสังเขป หรื อเขียยนโครงเรื่ องในบทเรี ยนต่อ ๆ ไป ล่างหน้าไว้เพื่อให้เป็ นแนวทางไว้
การทาเช่นนี้ มีประโยชน์มาก และช่วยให้แนวทางการสอนมัน่ คง ไม่แปรปรวนได้ง่าย

4. การวางแผนการในการสอน
เมื่อท่านได้เตรี ยมการสอนเรี ยบร้อยแล้ว ต่อไปก็ได้แก่ปัญหาการจัดวางแผนการในการสอน ว่า
ควรจะดาเนินไปอย่างไร จึงจะเหมาะสมและได้ผล สาหรับปั ญหานี้ขอแนะนาให้ท่านดาเนินเป็ นขั้น ๆ
ดังต่อไปนี้
ก.อารัมภบท ก่อนเปิ ดการสอน ก่อนที่ท่านจะลงมือสอนถึงเนื้อหาของบทเรี ยนกันอย่างจริ งจัง
ก็ควรจะได้กล่าวคานาบ้างสักเล็กน้อย เพื่อเป็ นการปลุกความรู ้สึกของนักเรี ยนให้เตรี ยมพร้อมสาหรับ
ฟังคาสอน
ข. การสอน สอนไปตามที่ได้เตรี ยมตัวไว้แล้วโดยยึดถือเอาพระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหลัก
สาคัญ อย่าได้สอนนอกลู่นอกทางเป็ นอันขาด ตรงไหนที่พอจะเน้นถึงข้อพระคัมภีร์ขอ้ ใดได้ ก็ควรเน้น
ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนซึ มซาบในพระวจนะของพระเจ้า
ค. การเปรี ยบเทียบ จงเปรี ยบเทียบเรื่ องราวและข้อพระธรรมในบทเรี ยนกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
ของโลก และชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน ว่ามีความสัมพันธ์กนั อย่างไรอธิ บายและแนะนาให้นกั เรี ยน
ทราบว่า จะสามารถใช้ขอ้ พระธรรมหรื อความรู ้ที่ได้เรี ยนมานั้นว่า ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวติ ประจาวัน
ของพวกเขาได้อย่างไร
ง. การสรุ ป เมื่อท่านสอนบทเรี ยนจบแล้ว ควรจะได้ทวนย้าอีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะข้อความ
หรื อเหตุการณ์สาคัญว่ามีอะไรบ้าง อันเป็ นการสรุ ปให้ทราบว่า เรื่ องสาคัญที่ท่านต้องการให้เขารู้ใน
ชัว่ โมงนั้น มีอะไรบ้าง การสรุ ปนี้มีความสาคัญมาก ครู ทุกคนไม่ควรละเลย เพราะถ้าไม่มีสรุ ปแล้ว
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นักเรี ยนอาจจะไม่ทราบว่าจุดมุ่งหมายของครู ในการสอนพวกเขาในชัว่ โมงนั้น ๆ คืออะไร การเรี ยน
อย่างไม่มีหลักเช่นนี้ จะทาให้นกั เรี ยนเจริ ญช้ามาก

5. การจัดโอกาส ให้ นักเรียนมีส่วนร่ วมในการสอน
วิธีที่จะช่วยให้นกั เรี ยนกระตือรื อร้น ในการเรี ยนอีกวิธีหนึ่ง คือการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมี
ส่ วนร่ วมในการสอนซึ่ งสามารถจัดขึ้นได้ในการกรณี ต่อไปนี้
ก. ในการทบทวนบทเรี ยนก่อน ๆ โดยให้นกั เรี ยนเป็ นคนเล่าทบทวนเอง ครู เพียงแต่ช่วย
แนะนาบ้างเล็กน้อยเมื่อนักเรี ยนติดขัด วิธีน้ ีนบั ว่าทาให้นกั เรี ยนขยันเรี ยนได้มากเพราะนักเรี ยนจะได้
ภูมิใจ ที่มีโอกาสสาแดงความรู ้ของตนให้ประจักษ์แก่ผอู ้ ื่น ส่ วนคนที่เคยขี้เกียจก็จะต้องขยันขันแข็ง
ยิง่ ขึ้น มิฉะนั้นแล้วจะต้องได้รับความอับอาย หากไม่สามารถจาบทเรี ยนหรื อตอบคาถามได้
ข. ในการจัดทาภาคปฏิบตั ิ โดยการจัดให้นกั เรี ยนร่ วมมือกันจัดทากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ค. ในการตั้งปั ญหาถามตอบ โดยครู เป็ นฝ่ ายตั้งปั ญหาให้นกั เรี ยนตอบ หรื ออาจให้นกั เรี ยนเป็ น
ฝ่ ายตั้งปั ญหาถาม ครู เป็ นฝ่ ายตอบบ้างก็ได้ เป็ นการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู ้ไปในตัว
ง. เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน ได้เล่าประสบการณ์ในชีวิตของนักเรี ยนเอง ในส่ วนเกี่ยวข้องกับ
บทเรี ยน

6. การดาเนินการสอน
ในที่น้ ีจะได้กล่าวพอเป็ นสังเขปเท่านั้น ส่ วนรายละเอียดจะได้กล่าวไว้ในบทที่ 5 อีกครั้งหนึ่ง
การดาเนิ นการสอนควรปฏิบตั ิเป็ นขั้น ๆ ดังนี้
(ก) ก่อนจะเริ่ มทาการสอน ควรอธิ ษฐานให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาท่าน และทรงเปิ ดจิตใจ
ของนักเรี ยนให้รับเอาคาสอนของท่านและควรสอนให้นกั เรี ยนอธิ ษฐานด้วย เพื่อว่าจะทาให้เข้าสนิทกับ
พระเจ้ายิง่ ขึ้น ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
(ข) การสอน ควรใช้คาพูดที่ง่าย ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน อธิ บายให้ชดั เจน ควรรู ้จกั
เลือกเอาข้อพระธรรมสอนแทรกเข้าไปด้วย
(ค) ก่อนจะขึ้นบทเรี ยนใหม่ ต้องทบทวนบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ว เพื่อรื้ อฟื้ นความทรงจาของ
นักเรี ยนเสี ยก่อน จะได้รู้วา่ ติดต่อเชื่ อมโยงกับบทเรี ยนใหม่อย่างไร และเมื่อสอนจบบทเรี ยนแต่ละบท
แล้ว ต้องกล่าวสรุ ปย่อ ๆ ให้นกั เรี ยนจาได้ง่าย
(ง) ต้องคอยควบคุมเอาใจใส่ ดูแลนักเรี ยน ให้อยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีงามอยูเ่ สมอ
เมื่อได้ทาการสอนมาเป็ นระยะเวลาพอควรแล้ว
ก็ควรตรวจผลการสอนของตนว่าได้ผลดี
เพียงใด นักเรี ยนเจริ ญก้าวหน้าแค่ไหน หรื อมีจุดบกพร่ อง ควรแก้ไขในกรณี ใดก็รีบจัดการเสี ย การ
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สารวจผลการสอนที่อาจจะทาได้ก็คือ การวัดผลการเรี ยนโดยการสอน สังเกตดูจากชีวติ ประจาวันของ
นักเรี ยน ทั้งในด้านส่ วนตัว และการเข้าสังคมการสารวจผลการสอนนี้ ควรจะทาเป็ นระยะ ๆ ไปให้
สม่าเสมอ เชื่ อว่าการกระทาเช่นนี้จะช่วยทั้งครู และนักเรี ยน ให้ประสบความสาเร็ จทั้งในการสอนและ
การเรี ยนได้ไม่นอ้ ย

สรุป
1.ต้องเลือกบทเรี ยนที่จะสอนให้ดี
เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้พระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่าง
กว้างขวาง
2.จุดมุ่งหมายในการสอนบทเรี ยน แต่ละบทนั้นควรให้อยูใ่ นกรอบข่ายของเป้ าหมายใหญ่ที่ต้ งั
ไว้ และควรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนในชั้น
3.ครู ตอ้ งให้พระคริ สต์เป็ นส่ วนใหญ่ในชี วติ จิตใจใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นตาราในการ
สอน และต้องคิดเห็นแก่นกั เรี ยนตลอดเวลา ทั้งเมื่อเตรี ยมสอน และเมื่อทาการสอน
4.การสอนที่สัมฤทธิ์ ผลนั้น เนื่องจากการเตรี ยมตัวอย่างรอบคอบ
5.การสอนจะดาเนินเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ในเมื่อนักเรี ยนมีส่วนร่ วม ทั้งในการสอนและในการ
เรี ยน

ข้ อควรคิด
เลือกบทเรี ยนที่คิดว่าเหมาะสม สาหรับสอนชั้นของท่านแล้วจัดให้เป็ นระเบียบ ดังที่แสดงไว้
ในตารางแผนการในการสอน ๆ
วันที่...................................................... บทเรี ยนที่ ......................................................
แผนการในสอน
เป้ าหมายสาหรับภาคนี้
...............................................................................................................................
หัวข้อบทเรี ยน...................................................
ข้อพระธรรมประจาบทเรี ยน
..........................................
(1) ต้องการให้นกั เรี ยนรู้อะไรบ้าง ...............................................................................................
(2) ต้องการให้นกั เรี ยนรู ้สึกอย่างไรบ้าง ......................................................................................
(3) ต้องการให้นกั เรี ยนทาอะไรบ้าง .............................................................................................
วิธีการสอน.................................................................................................................................................
อุปกรณ์ในการสอน ...................................................................................................................................
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บทสังเขปของบทเรี ยน
การติดต่อ (คานา)
การขยาย
1. คาถาม
2. วิธีเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีส่วนช่วย
3. ในการสอนบทเรี ยน
การเปรี ยบเทียบ (สอนให้นกั เรี ยนเข้าการบ้าน
ใจในความจริ งเพื่อให้สามารถ
นาเอาไปใช้ในชีวิตประจาวัน)
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บททีส่ ี่ การใช้ อุปกรณ์ การสอน
ในชั้นเรี ยนหนึ่ง ๆ ย่อมประกอบด้วยนักเรี ยนหลายประเภท สติปัญญา และความนึกคิดของแต่
ละคนย่อมแตกต่างกันไป มีท้ งั ฉลาดล้ า และโง่เขลา ปั ญญาอ่อน ปะปนกันอยู่ ฉะนั้นการที่จะให้นกั เรี ยน
ทั้งชั้น หรื อส่ วนใหญ่สามารถเข้าใจบทเรี ยนที่ครู ถ่ายทอดให้น้ นั จึงเป็ นปั ญหาสาคัญ ที่ครู สอนจะต้อง
พิจารณาหาทางแก้ไขให้ลุล่วงไปด้วยดี ครู หลายคนมักจะตั้งปั ญหาถามตัวเองด้วยความท้อแท้วา่ “ทา
อย่างไรหนอ ข้าพเจ้าจึงจะปรับปรุ งการสอนของข้าพเจ้าให้ดีข้ ึน” “มีทางใดบ้างที่จะทาให้ขา้ พเจ้า
ถ่ายทอดความจริ ง ให้นกั เรี ยนเข้าใจ และให้อยูใ่ นความทรงจาของนักเรี ยนได้ เพื่อว่าจะได้ไม่เข้าใจ
ผิดพลาด”
จากการทดลองปรากฏว่า การเรี ยนด้วยสายตานั้นมีบทบาทที่สาคัญในการศึกษาอย่างยิง่ ความรู ้
จากวิทยาการต่าง ๆ ที่เราได้รับนั้น เราได้รับโดยการศึกษาทางสายตาถึงแปดสิ บหรื อเก้าสิ บเปอร์ เซ็นต์
การสอนด้วยภาพหรื ออุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ทาให้นกั เรี ยน สามารถมองเห็นภาพได้อย่างจริ งจังเช่นนี้
ช่วยให้นกั เรี ยนจดจาเรื่ องราวที่เรี ยนมา อันห้าสิ บเปอร์ เซ็นต์ ครู ที่ดีน้ นั เมื่อทราบเช่นนี้แล้ว ก็ควร
กระตือรื อร้น คิดหาทางที่จะปรับปรุ งการสอนของตนให้ดีข้ ึน ในบทนี้ได้รวบแนวทางต่าง ๆ มากล่าว
ไว้ เพื่อเป็ นข้อเตือนใจและเป็ นการแนวทางตามสมควร เป็ นลาดับขั้นดังต่อไปนี้
ขั้นแรก จงสารวจตัวของท่านเองเสี ยก่อนว่า ท่านได้เตรี ยมการสอนไว้เรี ยบร้อยหรื อยัง อุปกรณ์
การสอนต่างๆ มีพร้อมหรื อยัง หรื อว่ากาลังค้นหาอยู่ ควรพิจารณาให้รอบคอบว่า ควรเตรี ยมอุปกรณ์การ
สอนชนิดใดบ้าง จาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์การสอนหรื อไม่
ขั้นที่สอง เมื่อทราบถึงข้อบกพร่ องต่าง ๆ ในการสอนของท่านแล้ว ก็ควรรี บแก้ไขเสี ย วิธีการ
ใดที่เคยใช้มาแล้วแต่ไม่เกิดผลก็จงเลิกเสี ย หันมาใช้วธิ ี การอื่น ๆ ที่จะให้ผลดีกว่าแทน จงพยายามพลิก
แพลงการสอน ให้นกั เรี ยนมีความกระตือรื อร้นสนใจในบทเรี ยนอยูเ่ สมอ อย่าสอนแบบซ้ า ๆ ซาก ๆ ทุก
ๆ อาทิตย์ จนนักเรี ยนสามารถเดาวิธีการสอนของท่านได้วา่ เป็ นไปอย่างไร เพราะจะทาให้เด็กเกิดความ
เบื่อหน่าย
ขั้นที่สาม เมื่อท่านตั้งเป้ าหมายตระเตรี ยมการสอนพยายามเฟ้ นหาวิธีการที่ดีซ้ ึ งจะก่อให้เกิดผล
ตลอดจนการคัดเลือกเรื่ องราว ที่จะสอดด้วยความพิถีพิถนั พร้อมมูลเช่นนี้ แล้ว ก็เชื่ อได้วา่ จะเป็ นวิถีทาง
ที่จะช่วยให้ท่านเสนอแนะและปลูกฝังความจริ ง ลงในจิตใจของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
อุปกรณ์การสอน ที่จะช่วยส่ งเสริ มความรู ้ ความจดจาของนักเรี ยนให้ดีข้ ึนดังกล่าวมาแล้ว
ข้างต้นนั้น มีดว้ ยกันหลายประเภทหลายแบบ สุ ดแต่กรณี และบทเรี ยนแต่ละบทดังจะได้แยกประเภท
อธิ บายดังต่อไปนี้
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1. รู ปภาพ
ครู สอนรวีวารศึกษาทุกท่าน ควรจะสะสมรู ปภาพต่าง ๆ ไว้ เพื่อใช้เป็ นอุปกรณ์การสอน ทั้งนี้
ไม่วา่ นักเรี ยนที่ท่านสอนนั้น จะเป็ นเด็ก ผูใ้ หญ่ อยูใ่ นวัยเท่าใดก็ตามเพราะ “วัย” และร่ างกายนั้นมิใช่
มาตรการ หรื อเครื่ องหมายชี้ถึงสติปัญญาในการศึกษา สามัญสานึกของครู ผสู ้ อนควรจะตระหนักว่า
วิธีการใดที่ตนจะสามารถ่ายทอดความรู้ให้นกั เรี ยน นักศึกษา เข้าใจซาบซึ้ งในบทเรี ยนได้ ก็น่าจะยึดถือ
นามาปฏิบตั ิ ไม่ควรขวยเขิน หรื อจากัดเอาว่า การใช้รูปภาพการสอนนี้ควรใช้กบั เด็ก ๆ เท่านั้น ส่ วนจะ
ดาเนินการสอนให้เหมาะสมอย่างไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั วิธีการหรื อศิลปะของครู ผสู ้ อนแต่ละคน รู ปภาพต่าง
ๆ เหล่านี้ท่านอาจรวบรวมเอาจากใบปลิว บทเรี ยน หนังสื อพิมพ์ นิตยสารบทเรี ยนรวีวารศึกษา หนังสื อ
นาเที่ยวต่าง ๆ หรื ออาจขอความช่วยเหลือจากผูป้ ระกาศประจาในท้องถิ่นของท่าน หรื อจะซื้ อจากร้าน
จาหน่ายหนังสื อคริ สเตียนก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม
ทุกครั้งที่ท่านพบรู ปภาพต่าง ๆ ก็ควรจะตั้งปั ญหาถามตนเองทันทีวา่ “ภาพนี้จะใช้ในการสอน
ได้หรื อไม่” แต่ก่อนที่ท่านจะใช้ภาพใด ๆ ก็ควรจะได้พิจารณาไปในแง่ใดเหมาะสมกับบทเรี ยนที่ท่าน
สอนนั้นหรื อไม่ และมีขนาดใหญ่พอที่นกั เรี ยนทั้งชั้นจะมองเห็นได้ชดั เจนหรื อไม่
เมื่อใช้ภาพเหล่านี้ แล้ว ก็ควรเก็บรักษาให้ดี อาจจะติดต่อไว้กบั กระดาษแข็ง หรื อเก็บใส่ ไว้ ไม่
ควรปล่อยให้แมลงหรื อหนูกดั ทาลายได้ หรื อเปล่อยปละทิง้ ไว้ให้สกปรกเสี ยหายเพื่อว่าท่านอาจต้องใช้
อีกในโอกาสต่อไป หรื อให้ครู คนอื่น ๆ ใช้ในการสอนด้วย
การสอนด้วยภาพ
การสอนด้วยภาพ ควรดาเนิ นเป็ นลาดับขั้น ดังต่อไปนี้
ก. การดึงดูดความสนใจของนักเรี ยน
ขั้นนี้เป็ นขั้นมูลฐานของการสอน ไม่วา่ ชนชาติใดภาษาใดก็ตาม เด็ก ๆ ไม่ค่อยสนใจต่อการ
เรี ยนกันเท่าใดนัก นอกจากจะชอบสนุกสนานรื่ นเริ งเท่านั้น เพราะฉะนั้น การที่เราจะทาให้นกั เรี ยนหัน
มาสนใจการเล่าเรี ยน ก็จาจะต้องสร้างบรรยากาศของการเรี ยนให้เพลิดเพลิน ผ่อนคลายความตึงเครี ยด
แทรกไปด้วย เพื่อให้นกั เรี ยนมีจิตใจแจ่มใสรื่ นเริ งไม่เบื่อหน่วย ทั้งนี้ อาจหาภาพที่มีเด็กกาลังร้องเพลง
มาแล้วก็ต้ งั เป้ าหมายถามว่า “ดูซิเด็กคนนี้ช่างมีความสุ ขเหลือเกิน เขากาลังทาอะไรหนอ” “อ้อ กาลังร้อง
เพลง เอ เพลงอะไรหนอ จึงทาให้เขามีความสุ ขเช่นนี้ ” แล้วก็ให้นกั เรี ยนเลือกร้องเพลงใดเพลงหนึ่ง ซึ่ ง
ตนคิดว่าเป็ นเพลงที่เด็กในภาพนั้นร้องอยู่ โดยผลัดกันทีละคน หรื อให้ร้องเป็ นหมู่ การสอนเช่นนี้ จะทา
ให้เด็กเพลินเพลิน และสนใจในรู ปภาพยิง่ ขึ้น
ข. การใช้ภาพให้มีความหมายต่อเนื่ องกัน
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การสอนในระหว่างสัปดาห์หนึ่ง ๆ ควรจะให้มีความเชื่ อมโยงกันและกัน เพื่อปลุกอารมณ์ของ
นักเรี ยนให้มีความกระตือรื อร้นสนใจต่อบทเรี ยนว่า แต่ละบทมีความเป็ นมาอย่างไร สัมพันธ์กนั อย่างไร
และใจความจะเป็ นอย่างไรต่อไป สัมพันธ์กนั อย่างไร และใจความจะเป็ นอย่างไรต่อไป เพราะถ้า
ครู ผสู ้ อนไม่เคร่ งครัดในเรื่ องนี้ ปล่อยให้เนื้ อหาของแต่ละบทเรี ยนขาดตอน ไม่ติดต่อกันแล้ว ก็จะทาให้
นักเรี ยนเกิดความระอาเบื่อหน่าย ไม่สามารถจูงใจให้ติดตามคาสอนเข้าถึงจุดหมายที่แท้จริ งได้ ฉะนั้น
ภาพที่จะใช้สอยระหว่างสัปดาห์หนึ่งก็ควรจะให้มีความเกี่ยวพันธ์กนั
ค. การสอนนักเรี ยนให้รู้จกั สิ่ งที่แปลก ๆ
เมื่อเราสามารถปลูกฝังความรู ้สึกของนักเรี ยน ให้เคยชินและรักการเรี ยนอันเป็ นพื้นฐานของ
การศึกษาได้แล้ว ก็ควรหาบทเรี ยนที่มีสาระสาคัญและมีประโยชน์ มาสอดแทรกเข้าไปทีละน้อย จาก
ง่ายไปหายากเป็ นลาดับ เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้อย่างจริ งจัง ในบางโอกาสครู จะสอนบทเรี ยนที่
แปลก ๆ ซึ่ งนักเรี ยนไม่เคยพบเห็นรู ้มาก่อน เป็ นต้นว่าเรื่ องราว ขนบธรรมเนียมประเพณี ของชนชาติ
ต่างๆ ที่ปรากฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ซึ่ งปั จจุบนั นี้ ประเพณี เหล่านั้นศูนย์หายไปหมดสิ้ นแล้ว หรื อ
อาจคัดเลือกเอาข้อพระคริ สตธรรมตอนมาสอนก็ได้ เช่นเมื่อจะสอนถึง สดุดีบทที่ 23 ก็แสดงภาพของผู ้
เลี้ยงแกะ กาลังเจิมลูกแกะด้วยน้ านมหรื อภาพซามูเอลกาลังเจิมดาวิด หรื อเมื่อจะสอนแกะด้วยน้ ามัน
หรื อภาพซามูเอลกาลังเจิมดาวิด หรื อเมื่อจะสอนถึงยอห์นบทที่ 10 ก็แสดงภาพชีวติ ความเป็ นอยูข่ องผู ้
เลี้ยงแกะ และอธิ บายให้เห็นจริ งเห็นจังให้สอดคล้องตามข้อพระธรรม โดยการจัดหาอุปกรณ์ที่
เหมาะสม และด้วยศิลปะการสอนที่ถูกแบบแผนของครู น้ นั แหละ จะทาให้นกั เรี ยนขยันขันแข็ง เอาใจ
ใส่ ต่อบทเรี ยนโดยไม่รู้สึกตัว และไม่พะวงถึงความยากง่ายของบทเรี ยนแต่อย่างใด
ง. การสอนให้รู้ถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพระคริ สตธรรมคัมภีร์ กับชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน
แต่ละคน
ใช้ภาพชุดแสดงถึงสิ่ งต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนกระทา หรื อสถานที่ที่นกั เรี ยนไปในสัปดาห์หนึ่ง และ
สอนให้นกั เรี ยนทราบถึงความรัก ความห่วงใยที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขา ทรงคอยปกป้ องคุม้ ครองเขา
อยูท่ ุกขณะ ไม่วา่ จะทาอะไร และอยูท่ ี่ไหนก็ตาม โดยชักจูงให้พวกเขานึกถึงข้อพระธรรมที่วา่ “เราอยู่
กับท่านตลอดเวลา ไม่วา่ ท่านจะอยูท่ ี่ใด” พยายามชี้แจงให้นกั เรี ยนเห็นว่า การดาเนินชีวติ ของพวกเขา
ในวันหนึ่ง ๆ นั้น เกี่ยวข้องกับพระคริ สตธรรมคัมภีร์อย่างไรบ้างเพื่อให้นกั เรี ยนตระหนักถึง
ความสัมพันธ์อนั นี้เสมอ ครู ก็อาจตั้งปั ญหาถามว่า “ขณะที่หนูเดินมาโรงรี ยนนั้น หนูนึกถึงข้อพระธรรม
ใดบ้าง” การเข้าใจต่อธรรมชาติของนักเรี ยนและรู ้จกั ป้ อนปั ญหาให้ตามความเหมาะสมเช่นนี้ จะทาให้
เกิดความนึกคิด รู ้จกั แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนฝูงและรู ้จกั ไตร่ ตรองถึงความจริ งเกี่ยวกับ
พระเจ้ายิง่ ขึ้น
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จ. การทบทวน
เมื่อสอนบทเรี ยนแล้ว ก็ควรอธิ บายซ้ าอีกครั้งโดยใช้ภาพ และให้นกั เรี ยนผลัดกันเล่าแต่ละตอน
เท่าที่จะจาได้หรื อให้นกั เรี ยนแสดงการพูดจาปราศรัย แทนตัวละครในบทเรี ยนเสี ยเอง วิธีน้ ีจะให้
นักเรี ยนจดจาเรื่ องราวได้แม่นยามาก
การสอนในสัปดาห์ต่อไป ก็ไม่ควรถามซ้ า อีกว่า “สัปดาห์ที่แล้วเราเรี ยงเรื่ องอะไรบ้าง” หรื อ
คาถามอื่น ๆ ทานองนี้ เพราะเป็ นการจาเจทาให้นกั เรี ยนเบื่อง่าย วิธีที่ดีก็คือเอาภาพที่ใช้สอนในบทเรี ยน
นั้น ๆ มาแสดงแล้วถามถึงความรู ้สึกของนักเรี ยนแต่ละคนว่า มีความคิดอย่างไรในภาพเหล่านั้น เช่นเมื่อ
ท่านแสดงภาพดานิ เอลอยูใ่ นถ้ าสิ งโตเช่นนี้ ” “ดานิเอลจะเป็ นอันตรายร้ายหรื อไม่...” “ใครเป็ นผูช้ ่วยเขา
ให้พน้ จากอันตรายจากสัตว์ร้ายเหล่านี้” “เดนิเอลพ้นภัยเพราะเหตุใด” “ทุกวันนี้นกั เรี ยนเชื่ อวางใจใน
ผูใ้ ด...” “หนูตอ้ งการความรอดเหมือนดานิเอลบ้างหรื อไม่” “พวกหนูได้ถวายตัวให้แก่พระเจ้าแล้วหรื อ
ยัง” ฯลฯ การตั้งคาถามเช่นนี้นอกจากจะทาให้นกั เรี ยนจดจาบทเรี ยนได้ดี รู ้จกั คิดหาเหตุผลแล้ว ยังจะ
เป็ นหนทางนาพวกเขาให้เชื่อวางใจในพระเจ้าได้ดีอีกด้วย
เมื่อต้องการทบทวนข้อท่องจา ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ขอ้ ใด ท่านอาจใช้ภาพที่มีความหมาย
ทานองเดียวกันกับข้อพระคัมภีร์ที่ตอ้ งการทบทวนก็ได้ เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถสร้างภาพพจน์ได้อย่าง
จริ งจัง แล้วจึงถาม ถึงความเกี่ยวพันกับข้อพระคัมภีร์เช่นถามว่า “ภาพนี้มีสภาพคล้ายกับข้อพระคัมภีร์
ข้อใด” หรื อ “เมื่อเห็นภาพนี้ แล้ว ท่านนึกถึงข้อพระคัมภีร์ใดบ้าง” ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการทบทวน
มัทธิว 19: 14 ก็ควรแสดงภาพของพระเยซูคริ สต์ประทับอยูท่ ่ามกลางเด็ก ๆ หรื อเมื่อต้องการทบทวน
สดุดี บทที่ 27 ก็อาจแสดงภาพเด็กหลายคนจับกลุ่มกันร้องเพลง ด้วยความรื่ นเริ งเป็ นต้น และเมื่อจบภาค
เรี ยนทุก ๆ สามเดือน ก็อาจมีการสอนทบทวนบทเรี ยนต่างๆ ที่สอนมาแล้ว ด้วยภาพเช่นนี้อีกครั้งหนึ่ง

2. หุ่นจาลอง
บางครั้งครู ควรหาหุ่นจาลองของจริ งต่าง ๆ ที่นกั เรี ยนไม่เคยเห็นมาก่อน อธิ บายให้นกั เรี ยน
ทราบถึงสภาพที่แท้จริ งของวัตถุน้ นั เพื่อมิให้นกั เรี ยนเข้าใจผิด เป็ นต้นว่า หาหุ่นจาลองของบ้านเรื อนใน
ประเทศปาเลศไตน์มาสอนให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างโครงสร้างของตัวบ้านเรื อนของประเทศ
ดังกล่าว กับบ้านเรื อนที่เราอาศัยอยูท่ ุกวันนี้ต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะหลังคาบ้าน เพื่อให้นกั เรี ยนเห็น
จริ งเห็นจังยิง่ ขึ้นว่า ตอนที่ชายสี่ คนรื้ อหลังคาบ้านและหย่อนเตียงคนง่อยลงมา เพื่อให้พระเยซูคริ สต์
รักษานั้น เขาทาอย่างไร ส่ วนประกอบของหลังคาบ้านเป็ นอย่างไร นักเรี ยนส่ วนใหญ่มกั จะสงสัยใน
เรื่ องนี้มาก เพราะไม่เคยเห็นภาพบ้านเรื อนในประเทศนี้มาก่อน เฝ้ ามองแต่หลังคาบ้านของตนหรื อเท่าที่
เคยเห็นในบ้านเมืองของตนเป็ นหลัก ไม่อาจสร้างภาพพจน์ได้ถูกต้อง จึงทาให้มีขอ้ ข้องใจสงสัยกันมาก
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เมื่อสอนถึงเรื่ องการสร้างพลับพลา หรื อแท่นบูชาครู ก็ควรหาหุ่นจาลองพลับพลา และแท่นบูชา
มาให้นกั เรี ยนดูแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันสร้างขึ้นตามแบบที่แสดงให้ดูน้ นั เพื่อให้ความเข้าใจ และเคยชิน
ยิง่ ขึ้น การสอนด้วยหุ่ นก็เป็ นอุปกรณ์การสอนที่มีประโยชน์ยงิ่ อย่างหนึ่ง ใช้สอนได้ท้ งั เด็กและผูใ้ หญ่
และใช้สอนได้แทบทุกบทเรี ยนได้ แต่โดยปกติแล้ว มักไม่ค่อยใช้กนั นัก เว้นแต่ในกรณี ที่บทเรี ยนนั้นไม่
อาจอธิ บายให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งได้ดว้ ยภาพ

3. แผนที่
แม้วา่ จะได้ดาเนินการสอนมาแล้วเป็ นลาดับ ดังกล่าวอย่างสุ ขมุ รอบคอบแล้วก็ตาม แต่อุปกรณ์
อีกอย่างหนึ่งซึ่ งเราจะขาดเสี ยมิได้ก็คือแผ่นที่ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานที่และสภาพภูมิประเทศของ
บรรดาประเทศต่าง ๆ ที่พระคัมภีร์อา้ งอิงถึง หรื อเท่าที่ได้ของบรรดาประเทศต่าง ๆ ที่พระคัมภีร์อา้ งอิง
ถึง หรื อเท่าที่ได้สอนให้นกั เรี ยนไปแล้วว่า มีลกั ษณะอย่างไรมีเส้นทางเชื่ อมโยงอย่างไร เรื่ องราวเหล่านี้
เป็ นสิ่ งสาคัญมากการเล่าเรี ยนแต่เพียงตัวหนังสื อ หรื อแม้จะมีภาพเพียงพอจาเป็ นต้องรู ้ถึงลักษณะที่ต้ งั
และการเชื่อมโยงของดินแดนต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างครบถ้วนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั จจุบนั นี้
กฏเกณฑ์ของวิทยาการครบถ้วนอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั จจุบนั นี้ กฏเกณฑ์วทิ ยาการสมัยใหม่ซ่ ึ ง
ดึงดูดจิตใจของคนในยุคนี้มีมาก
มักทาให้เกิดความเชื่อบ่ายเบนนอกลู่นนอกทางไปว่าเรื่ องราวที่
เกี่ยวกับพระเจ้า และการอัศจรรย์ต่าง ๆ เท่าที่บนั ทึกไว้ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ไร้สาระ
ไม่มีความจริ ง หรื อเป็ นเพียงนิยายโบราณเท่านั้น การใช้แผนที่ประกอบการสอน จะเป็ นวิธีหนึ่งที่ช่วย
ชี้แจง ให้นกั เรี ยนได้ทราบว่า เหตุการณ์และสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั มีจริ ง
อันเป็ นการขจัดความผิดพลาดเช่นนี้ให้สูญสิ้ นไป
ถ้ามีแผนที่สามมิติ (มีความสู ง ต่า แสดงลักษณะของพื้นที่ได้เหมือนของจริ ง ทานองเดียวกับ
หุ่นจาลอง) ก็จะเป็ นการดียงิ่ เพราะสามารถอธิ บายให้เห็นถึงความแตกต่างของภูมิประเทศได้อย่าง
ชัดเจน ตลอดจนความทุกข์ยากลาบากในการออกไปประกาศพระกิตติคุณ ของพระเยซูคริ สต์โดยสาวก
ของพระองค์ และการเดินทางผ่านป่ าทุรกันดารของชนชาติอิสราเอล ได้ใกล้ความจริ งที่สุด
แผนที่เหล่านี้ อาจซื้ อหาได้ จากร้านจาหน่ายหนังสื อและอุปกรณ์การสอนของคริ สเตียนทัว่ ไป
หรื ออาจใช้ความวิริยะอุสาหะทาขึ้นใช้เองก็ได้

4. การเรียงตัวอักษร
การเรี ยงตัวอักษร เป็ นวิธีบททวนความทรงจาอย่างหนึ่งโดยการตัดกระดาษเป็ นคาหรื ออักษร
ต่าง ๆ ให้มากพอสมควรแล้วนามาเรี ยงเป็ นประโยคตามความต้องการ ครู อาจให้นกั เรี ยนเรี ยงเป็ นพระ
นามของพระเยซู หรื อข้อพระธรรม หรื อชื่อสิ่ งของและสถานที่ต่าง ๆ ที่ปรากฏอยูใ่ นพระคริ สตธรรม
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คัมภีร์เพื่อเป็ นการทวนความจา หรื ออาจให้นกั เรี ยนเป็ นกระทูถ้ ามตอบกันก็ได้ เป็ นต้นว่า ให้คนหนึ่ง
เรี ยงเป็ นคาถามว่า “เหตุใดท่านจึงรักพระเจ้า” แล้วให้อีกคนหนึ่งเรี ยงตอบเป็ นใจความว่า “เพราะว่า
พระองค์ทรงรักเราก่อน” อันเป็ นการเรี ยนที่ทาให้เกิดความเพลิดเพลินได้ดีวธิ ี หนึ่ง และอุปกรณ์ก็ทาได้
ง่าย ไม่สิ้นเปลืองมากนัก

5. กระดานดา
กระดานดาเป็ นสิ่ งที่มีความสาคัญมาก เป็ นเสมือนหนึ่งหัวใจของการสอน และการเรี ยน ซึ่ งทุก
สถาบันการศึกษาจะขาดเสี ยมิได้ เพราะนอกจากจะใช้เขียนข้อความทุกอย่างที่ตอ้ งอธิ บาย หรื อต้องการ
ให้นกั เรี ยนจดจาแล้ว ยังใช้เป็ นที่ตอ้ งอธิบาย หรื อต้องการให้นกั เรี ยนจดจาแล้ว ยัง ใช้เป็ นที่ติดภาพ
สาหรับสอนนักเรี ยน หรื อเป็ นที่เขียนภาพประกอบการสอนบางโอกาสตามความเหมาะสม ซึ่ง
คุณประโยชน์ของกระดานดามีอเนกอนันต์เท่าใด คิดว่าครู ทุกคนคงซาบซึ้ งดีดว้ ยกันทุกคน เพราะก่อน
จะมาเป็ นครู ทุกคนก็ตอ้ งเป็ นนักเรี ยนมาก่อน เคยจดงานหัดเขียนอ่าน รับการถ่ายทอดความรู ้ทุกอย่าง
มาจากครู อาจารย์ ก็โดยผ่านทางกระดานดานี้ เอง ฉะนั้นจึงไม่ขอพูดถึงมากนัก นอกจากจะให้ขอ้ คิดว่า
ทุกชั้นเรี ยนควรจะมีไว้ หากไม่มีทุนซื้ อกระดานดาอย่างดีมาใช้ ก็อาจทาขึ้นเองก็ได้ โดยใช้ไม้อดั
ธรรมดาตัดขนาดให้พอเหมาะ แล้วทาพื้นด้วยสี ดา เท่านี้ก็พอจะใช้ได้

6. ทราย หรือดินเหนียว
ทรายที่ใช้ก่อสร้างบ้านเรื อน ซึ่ งมีตามริ มแม่น้ าหรื อชายทะเลนี้ หากครู รวีวารศึกษาจะคานึงถึง
ประโยชน์ของมัน นามาใช้เป็ นอุปกรณ์การสอน ก็จะได้ผลดีไม่นอ้ ยโดยปกติแล้วทรายเป็ นวัตถุที่ดูดน้ า
มีแรงจับยึดกันดี เวลาที่เปี ยกชุ่มใช้ป้ ั นเป็ นวัตถุต่าง ๆ ได้ง่ายแต่ถา้ ครู ผสู้ อนต้องการทาเป็ นอุปกรณ์การ
สอนที่ค่อนข้างถาวร ก็อาจทาได้ โดยแต่งให้เป็ นรู ปภูเขาที่ราบสู งต่า มีร่องลาธานน้ าตามบทเรี ยนที่จะ
ใช้สอน หาไม้หรื อแผ่นกระจกมาเป็ นพื้นรองรับ แล้วใช้ปูนซี เมนต์ละลายน้ าพอสมควร ค่อย ๆ พรมลง
บนผิวทรายเหล่านั้น เมื่อผิวแห้งจะแข็งดุจพื้นซี เมนต์ จากนั้นก็หาสาลียอ้ มสี ดาเป็ นต้นไม้หาเปลือกหอย
มาตกแต่งบ้าง ก็จะได้แผนผังจาลองของจริ งที่คุณค่าขึ้นมา โดยนัยเดียวกันนี้ เราอาจจะทาแผนผังจาลอง
ของวัตถุ เมือง หรื อประเทศอะไรก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เนื่องจากวิธีทาไม่ยากนัก ฉะนั้นครู ผสู ้ อน
อาจให้นกั เรี ยนทาใส่ ลงั เล็ก ๆ ไว้ดูเล่นก็ได้ เชื่อว่าการใช้ทรายเป็ นอุปกรณ์การสอนนี้ คงช่วยให้นกั เรี ยน
มีความเพลิดเพลิน และสนใจต่อบทเรี ยนได้เป็ นอย่างดีวธิ ี หนึ่งหากว่าในท้องถิ่นหาดินเหนียวได้ง่าย ก็
อาจใช้ดินเหนียวปั้ นเป็ นรู ปต่าง ๆ ให้มีความหมาย ตามบทเรี ยน แทนการใช้ทรายก็ได้
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7. กระดานผ้า
กระดานผ้าที่กล่าวถึงนี้ ความจริ งมิใช่กระดานที่ใช้ขีดเขียนกันตามธรรมดา หากแต่เป็ นผ้า
สักหลาดอย่างอ่อนหรื อผ้าสาสี สาหรับติดรู ปเพื่อใช้ในการสอนประกอบบทเรี ยนต่าง ๆ และภาพที่ใช้
ติดบนกระดานนี้ ข้างหลังต้องบุดว้ ยสักหลาดหรื อผ้าสาสี เช่นเดียวกัน และการติดภาพนี้ก็เพียงแต่วาง
ทาบลงบนกระดานเท่านั้น ภาพก็จะติดอยูต่ ามตาแหน่งที่ตอ้ งการ จะเคลื่อนย้ายตาแหน่ง จัดภาพให้อยู่
ในลักษณะใดก็ได้โดยง่าย นับเป็ นอุปกรณ์การสอนที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่ งใช้สอนได้ท้ งั เด็ก หนุ่มสาว และ
ผูใ้ หญ่ ทั้งกระดานผ้า และภาพที่ใช้คู่กบั กระดานนี้ จะหาซื้ อได้จากร้านจาหน่ายหนังสื อและอุปกรณ์
ของคริ สเตียนทัว่ ไป และโดยปกติแล้ว ภาพเหล่านั้นเขามักจะทาไว้เป็ นชุด ๆ มีภาพตัวละครและภาพ
สิ่ งแวดล้อมต่าง ๆ เท่าที่จาเป็ นอย่างครบถ้วน สะดวกแก่การใช้มาก

8. หุ่นกระบอก หรือหุ่นเชิด
หุ่นชนิดนี้มีหลายแบบ มีความยากง่ายต่าง ๆ กันอาจใช้ผา้ หรื อกระดาษทาขึ้นเองก็ได้ ตกแต่งให้
เป็ นตุก๊ ตาทาส่ วนปากและแขนให้เคลื่อนไหวได้ง่าย ซ่อนสายโยงไว้ภายในตัวหุ่นนั้นเอง แต่เวลาเล่น
ต้องใช้ความสามารถเป็ นพิเศษเล็กน้อย สาหรับผูท้ ี่เล่นได้ชานาญ อาจทาให้หุ่นเหล่านั้นแสดงกิริยา
ท่าทางเหมือนตุก๊ ตาที่มีชีวิตชี วา สร้างความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจให้ผพู ้ บเห็นได้ไม่นอ้ ย ถ้าครู สอน
รวีวารศึกษามีความสามารถในเรื่ องนี้ อยูบ่ า้ ง ก็น่าจะถ่ายทอดความรู ้ให้แก่นกั เรี ยนบ้าง จะได้ให้นกั เรี ยน
ใช้หุ่นชิดแสดงเป็ นตัวละครในบทเรี ยน เป็ นการเปลี่ยนบรรยากาศในการเรี ยนไปในตัว

9. ภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์มีลกั ษณะเป็ นภาพทึบ ไม่มีส่วนหนาบางสู งต่าของแสงเงา ไม่มีความวิจิตสวยงามของ
การใช้สีดุจภาพเขียนทัว่ ๆ ไป หากเป็ นแต่เพียงเงาทึบของมนุษย์หรื อวัตถุสิ่งของ มีแต่โครงสร้างเท่านั้น
ที่พอจะมองเห็นว่าเป็ นภาพอะไร ถ้าเป็ นภาพคนก็ตอ้ งใช้ความสังเกตประกอบกับความเคยชินบ้าง จึงจะ
รู ้วา่ เป็ นภาพของใคร
เพราะการที่บอกว่าเงาใดเป็ นผูใ้ ดนั้นเป็ นสิ่ งที่ยากเย็นอยูไ่ ม่นอ้ ย
ต้องรู ้วา่
โครงสร้างของผูน้ ้ นั มีลกั ษณะอย่างไร อ้วน ผอม สู งต่า เพียงใดมีอะไรเป็ นสัญลักษณ์พิเศษเป็ นต้น ภาพ
พิมพ์น้ ีเหมาะสาหรังใช้ในการทบทวนความจาของนักเรี ยน (อาจใช้ภาพเดิมที่นกั เรี ยนเคยเรี ยนมาแล้ว
นามาทาสี ทึบ ๆ ปิ ดเสี ยแล้วพลิกเอาด้านภาพออกมาแทนก็ได้) เป็ นต้นว่าภาพของดานิ เอลอยูใ่ นถ้ าสิ งโต
แล้วถามว่าเป็ นภาพใคร กาลังทาอะไรอยูท่ ี่ไหน ตอนแรกนักเรี ยนอาจจะยังไม่คุน้ ไม่ทราบว่าเป็ นภาพ
ของผูใ้ ด แต่เมื่อได้สังเกตเงาของสิ งโตก็พอจะบอกได้ถูกต้อง แต่ถา้ เป็ นภาพที่ยาก ๆ เกรงว่านักเรี ยนจะ
ตอบไม่ถูก ครู ผสู ้ อนก็อาจเขียนข้อพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพนั้นกากับลงไปด้วย เพื่อเป็ นการแนะนา
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ให้นกั เรี ยนด้วยก็ได้การใช้ภาพพิมพ์ประกอบในการสอนนี้ นอกจากจะเป็ นการทบทวนความทรงจา
ของนักเรี ยนแล้ว ก็ยงั เป็ นการฝึ กและสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริ บ ให้แก่นกั เรี ยนอีกด้วย

10. ป้ ายปิ ดประกาศ
ป้ ายปิ ดประกาศนี้ จะทาด้วยไม้ หรื อกระดาษแข็ง ๆ ก็ได้ ติดไว้ขา้ งฝา ณ ตาแหน่งที่ทุกคน
สามารถมองเห็นได้ง่ายใช้เป็ นที่ปิดประกาศของห้องเรี ยน อาจจะเป็ นระเบียบการรายงานต่าง ๆ
ตลอดจนรู ปภาพของผลงานที่ดีเด่นของนักเรี ยนข้อพระคัมภีร์ประจาบทเรี ยน ภาพชุดพิเศษเพื่อสอนให้
นักเรี ยนรู ้จกั อธิ ษฐานขอบพระคุณ
เช่นภาพเด็กอธิ ษฐานก่อนเข้านอนเวลาตื่นนอน
และก่อน
รับประทานอาหาร เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดความเคยชินต่อประสบการณ์เหล่านี้มากขึ้น นอกจากนั้น
ครู ผสู้ อนอาจจะติดภาพหรื อสิ่ งของอื่น ๆ ที่เห็นว่า สอดคล้องกับบทเรี ยน และเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน
ก็ได้
สาหรับในชั้นของผูใ้ หญ่น้ นั เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุนให้ทุก ๆ คนในครอบครัว มีการ
อธิ ษฐาน เข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นประจา ครู ผสู ้ อนก็ควรจะติดรู ปภาพ บิดากาลังจูงมือบุตรเล็ก ๆ ของเขา
พร้อมกับถือพระคริ สตธรรมคัมภีร์ไว้ หรื อภาพทั้งครอบครัวกาลังอธิ ษฐาน หรื อภาพของครอบครัวใด
ครอบครัวหนึ่ง กาลังอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็จะเป็ นการดีไม่นอ้ ย

11. อุปกรณ์ การสอนจากสิ่ งแวดล้อม
อุปกรณ์การสอนที่สะท้อนภาพชีวติ ของมนุษย์ได้ดีที่สุด ล้วนแต่เป็ นสิ่ งที่แวดล้อมตัวเราทั้งสิ้ น
หาได้มาจากหนังสื อตารับตาราอย่างเดียวไม่ สิ่ งเหล่านี้มีอยูร่ อบ ๆ ตัวเราทุกด้าน มองไปทิศใดก็พบเห็น
แม้แต่แขนงไม้เล็ก ๆ สัก แขนงหนึ่ง ก็อาจยกขึ้นมาเป็ นอุทาหรณ์เปรี ยบเทียบสั่งสอนได้ ไม่วา่ จะเป็ น
การสอนในแง่ใด อาจจะเป็ นด้านจรรยามารยาท ชี้ให้นกั เรี ยนเห็นถึงการรับผิดชอบที่เขาจะต้องเผชิ ญ
ต่อไปภายหน้า ทั้งในครอบครัวเขาเอง และต่อสังคมภายนอกต้องคลุกเคล้าอยูก่ บั กลุ่มชนซึ่ งมีท้ งั ดีและ
ร้าย และพระคริ สตธรรมคัมภีร์เองก็ได้สอนไว้วา่ “อย่าได้เทียมแอกร่ วมกับคนเหล่านั้นเลย” เป็ นโอกาส
ที่ครู จะได้อบรมสัง่ สอนนักเรี ยนของตนได้อย่างเต็มที่วา่ ทุกอย่างจะดีหรื อชัว่ นั้น ย่อมอยูท่ ี่การตั้งต้น
สิ่ งแวดล้อมย่อมปลูกฝังรากฐานประสบการณ์ของชีวติ ลงในจิตใจของแต่ละคน ให้บ่ายเบนวิถีทางไป
อย่างหนึ่งอย่างใดผิดแผกกันไป บางคนก็เป็ นคนดีมีอนาคต แต่บางคนก็กลับคลุกอยูก่ บั ความเลวทราม
โฉดเขลา เราจะยอมปล่อยให้สิ่งแวดล้อมฉุ ดกระชากลากตัวไป อย่างไม่มีการดิ้นรนต่อสู ้เช่นนั้นหรื อ
ในเมื่อเรายังมีพระเจ้า มีที่พ่ งึ เพียงแต่ถวายตัวให้แก่พระองค์ เชื่อฟัง และทาตามน้ าพระทัยของพระองค์
ตั้งแต่วยั เด็กเช่นนี้แล้วเราก็จะรอด จงเริ่ มต้นชีวติ ใหม่กนั เสี ยตั้งแต่บดั นี้ ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะเมื่อ
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โตเป็ นผูใ้ หญ่แล้วฝึ กหัดกันยาก เปรี ยบเสมือนไม้เมื่อยังอ่อนก็สามารถดัดให้คดงอได้ตามความต้องการ
แต่สาหรับไม้แก่จะทาเช่นนั้นไม่ได้เลย

12. อุปกรณ์ อนื่ ๆ
เช่น แผ่นเสี ยง หรื อการฉายภาพนิ่ง หากว่าคริ สตจักรของท่านมี ก็จงนามาใช้ให้เป็ นประโยชน์

ข้ อเตือนใจ
แม้วา่ เราจะได้ทราบมาแล้วว่า อุปกรณ์การสอนต่าง ๆ มีประโยชน์มากมายสักเพียงใด แต่ครู รวี
วารศึกษาก็จะต้องพิจารณาให้ถี่ถว้ นเลือกเฉพาะสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุด และเหมาะสมกับบทเรี ยนที่สุด มา
สอนเท่านั้น แม้แต่การพูดจาและวางท่าทีของครู ทุกคน ตลอดจนการควบคุมความสงบภายนอกใน
ห้องเรี ยนก็เป็ นสิ่ งที่ครู ควรคานึง เพราะว่าที่ท่านสอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษานี้ เป็ นการสอนที่ผิดแปลก
ไปจากโรงเรี ยนแห่งอื่น ท่านมิได้สอนวิทยาการของมนุ ษย์ ตลอดจนการวางตัวของท่านเอง เป็ นการ
สาแดงพระลักษณะของพระคริ สต์ ซึ่ งนักเรี ยนทุกคนย่อมเฝ้ าสังเกต รับการถ่ายทอดเอาสิ่ งเหล่านี้ไว้เป็ น
คุณสมบัติของเรา ฉะนั้นการสอนเช่นนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก จงอธิ ษฐานต่อพระเจ้าก่อนเข้า
สอนทุกครั้ง และยึดเอาพระคริ สต์เป็ นที่พ่ งึ ของท่าน และทาตัวให้สมกับเป็ นอุปกรณ์การสอนของพระ
เจ้า

สรุป
1. ความรู้ที่นกั เรี ยนได้รับจากบทเรี ยนนั้น แปดสิ บถึงเก้าสิ บเปอร์ เซ็นต์ได้รับทางสายตา ฉะนั้น
อุปกรณ์ที่ใช้สอนควรจะเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ และสอดคล้องกับบทเรี ยนมากที่สุด
2. ในฐานะที่ครู เป็ นอุปกรณ์การสอน ที่สาคัญที่สุดฉะนั้นครู ทุกคนควรเป็ นแบบอย่างที่ดีของ
นักเรี ยน และคนอื่นทัว่ ไป

ข้ อควรคิด
การจัดเตรี ยมอุปกรณ์การสอนนั้น ไม่จาเป็ นต้องใช้สิ่งที่มีราคาแพง ควรรู ้จกั ดัดแปลงทาเอาจาก
สิ่ งของต่าง ๆ ที่อยูร่ อบ ๆ ตัวท่าน ซึ่ งอาจหาได้ไม่ยากนัก ข้อสาคัญก็คือจะต้องให้เหมาะสมกับบทเรี ยน
ขอให้ท่านจัดเตรี ยมอุปกรณ์การสอนสักชิ้นหนึ่ง นามาอธิ บายว่า อุปกรณ์น้ นั จะใช้อย่างไร ใน
การสอนบทเรี ยน
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บทที่ห้า การสอนบทเรียน
ในบทเรี ยนที่สาม ได้กล่าวถึงการสอนมาบ้างแล้วแต่ในบทนี้จะได้นามากล่าวอีกครั้งโดย
ละเอียด ทั้งนี้เพราะการสอนเป็ นขั้นที่มีความสาคัญอย่างยิง่ การเตรี ยมการสอนในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
มาแล้วในบทก่อน ๆ จะสามารถเกิดผลในการนาวิญญาณของนักเรี ยน มาหาพระเจ้าได้สาเร็ จหรื อไม่น้ นั
ก็อยูท่ ี่การสอนบทเรี ยนนี้ เอง การสอนมีดว้ ยกันหลายวิธี การที่จะนาเอาวิธีใดมาใช้น้ นั ก็ตอ้ งวินิจฉัยเอา
ตามความเหมาะสมกับสติปัญญา อุปนิสัย ความสนใจของนักเรี ยน วิธีใดที่จะทาให้นกั เรี ยนมีความ
กระตือรื อร้นสนใจที่สุด ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นกั เรี ยนในชั้นของตนได้มากที่สุด ก็จงใช้วธิ ี น้ นั
ต่อไปนี้ จะอธิ บายถึงวิธีสอนตามแบบต่าง ๆ ดังนี้

1. สอนโดยการเล่าเรื่อง
สอนความจริ งโดยการเล่าถึงเหตุการณ์ หรื อประสบการณ์ของบุคคลต่าง ๆ ในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ โดยเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้านั้นมีอะไรบ้าง ทาให้คุณลักษณะที่ดีเด่นในพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ผุดเด่นมีชีวติ ชี วาขึ้นมาชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ และอิทธิ พล ที่คุณลักษณะดังกล่าวผูกพันอยูก่ บั
ชีวติ ของนักเรี ยน หากครู ผสู ้ อนมีความชานาญในการเล่าเรื่ องแล้ว ก็จะสามารถสอนความจริ งให้แก่
นักเรี ยนได้ทุกวัย ซึ่ งนับว่าเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ การเล่าเรื่ องทุกเรื่ องควรจาแนกเป็ นส่ วน ๆ ดังต่อไป
ก. คานา ควรขึ้นต้นคาพูดที่สะดุดหูซ่ ึ งจะปลุกความสนใจของผูฟ้ ัง ให้พร้อมที่จะติดตามฟัง
ต่อไปด้วยความกระหาย อย่าขึ้นต้นคานาด้วยคาพูดที่ซ้ า ๆ ซาก หรื อให้นกั เรี ยนเดาเรื่ องราวล่างหน้าได้
เป็ นอันขาด เช่น แทนที่เราจะพูดว่า “เรื่ องราวที่ครู จะเล่าให้ฟังในวันนี้คือเรื่ องโยชูวา” เราอาจจะเร้า
อารมณ์ผฟู ้ ังด้วยเปลี่ยนถ้อยคาเสี ยใหม่วา่ “สงครามได้เริ่ มขึ้นแล้ว พระเจ้าทรงต้องการแม่ทพั ผูช้ านาญ
ศึก ออกต่อสู ้กบั ศัตรู ” ดังนี้เป็ นต้น อย่างน้อยนักเรี ยนก็จะสนใจต้องการทราบว่า สงครามที่วา่ คือ
สงครามอะไร เกิดขึ้นที่ไหน ขุนศึกหรื อแม่ทพั ที่พระเจ้าต้องการนั้นคืออะไร ซึ่ งจะทาให้มีกาลังใจใน
การเล่าเรื่ องต่อไป
ข. เนื้อเรื่ อง เนื้อเรื่ องต้องเป็ นไปตามลาดับสามารถนาความรู ้สึกของผูฟ้ ังให้คล้อยตาม ไปถึงจุด
สุ ดยอดของเรื่ องได้ พยายามสร้างบรรยากาศให้เป็ นไปตามท้องเรื่ อง
ค. จุดสุ ดยอดของเรื่ อง ควรให้เป็ นไปอย่างดื่มด่าประทับใจ หรื อตื่นเต้น เช่น ชาวเฮ็บราย
ออกมาจากเตาอบที่ร้อนจัด โดยไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด โยนาขึ้นบกได้โดยปลอดภัย การเตรี ยมลูก
แกะไว้ในพงทึบ เพื่อเป็ นเครื่ องถวายบูชาพระเจ้า แทนอิศอัค ฯลฯ และที่สาคัญที่สุดก็คือ ควรเป็ น
เรื่ องราวในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
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ง. การลงเอย หรื อตอนจบ จะลงเอยด้วยความราบรื่ นหรื อความเศร้าก็ตาม ต้องขมวดปั ญหาไว้
ให้ขบคิดบ้างเล็กน้อย โดยเฉพาะปั ญหานั้น ควรเกี่ยวโยงกับสภาพชีวติ ของนักเรี ยนได้ดว้ ย การจบเรื่ อง
ควรให้มีความเชื่อมโยงต่อจากจุดสุ ดยอด มีสาระและลีลาควรแก่การติดตาม ครู บางคน สรุ ปหรื อจบ
เรื่ องไม่เป็ น ไม่ก่อให้เกิดความสนใจเท่าที่ควร พอนักเรี ยงฟังตอนสุ ดยอดแล้ว ก็ไม่อยากฟังอีกต่อไป
ฉะนั้นจึงขอให้ครู ทุกคนระมัดระวังในข้อบกพร่ องนี้ให้ดี

การฝึ กเล่าเรื่อง
การที่จะเล่าเรื่ องให้เก่ง สามารถดึงดูดอารมณ์ของผูฟ้ ัง ให้คล้องตามได้โดยง่ายนั้น ก็ตอ้ งได้รับ
การฝึ กฝนมาจนชานาญเสี ยก่อน การฝึ กเล่าเรื่ อง ท่านสามารถกระทาได้โดยง่ายดังนี้ ครั้งแรกควรฝึ กเล่า
เรื่ องกับมิตรสหายหรื อผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดเช่นคนในบ้าน แล้วขอให้ผฟู ้ ังนั้นวิจารณ์การเล่าเรื่ องของท่านว่า
เป็ นอย่างไร โดยยึดตามหลักดังนี้
ก. การเล่าชัดเจนหรื อไม่ เล่าตามลาดับก่อนหลังหรื อไม่
ข. การเล่าใช้คาพูดของตัวละครในเรื่ องนั้นหรื อไม่
ค. ท่าทาง การแสดงอารมณ์ เสี ยงพูด สอดคล้องกับเนื้อเรื่ องหรื อไม่
ง. เรื่ องที่เล่านั้น สามารถช่วยในการสอนบทเรี ยนให้บรรลุผลสาเร็ จ ตามความมุ่งหมายได้
หรื อไม่

2. สอนโดยวิธีถาม – ตอบ
การสอนวิธีน้ ีมีประโยชน์มาก เพราะนอกจากจะเป็ นการทบทวนความทรงจาของนักเรี ยนได้
เป็ นอย่างดีแล้ว บางครั้งการถามหรื อตอบของนักเรี ยน ก็อาจทาให้ครู ได้แง่คิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นไม่นอ้ ย
ประโยชน์ที่นบั ว่าสาคัญยิง่ ของการสอนโดยวิธีถาม – ตอบ พอสรุ ปคร่ าว ๆ ได้ดงั นี้
ก. ทาให้ท้ งั ครู และนักเรี ยนมีส่วนในการสอน
ข. ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจในความจริ งได้ดียงิ่ ขึ้น และสามารถนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ ใน
ชีวติ ประจาวัน
ค. เป็ นวิธีทดสอบความรู้ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดีสามารถจับจุดบกพร่ องของนักเรี ยนได้ง่าย
เป็ นประดุจเครื่ องมือผ่าตัดของแพทย์ ที่ใช้ในการกาจัดเนื้ อร้ายภายในร่ างกาย
การถาม – ตอบ อาจทาได้สองแบบ ดังนี้
ก. ครู เป็ นฝ่ ายตั้งคาถามให้นกั เรี ยนตอบ ปั ญหาที่ท่านจะถามนักเรี ยนนั้น อาจเป็ นปั ญหาใด ๆ ก็
ได้ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเกี่ยวข้องกับบทเรี ยนที่ท่านสอนมาแล้ว หรื อมิฉะนั้นก็ควรเป็ นปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน เพื่อความสะดวก และป้ องกันการหลงลืมในการตั้งปั ญหาถามนักเรี ยน ท่าน
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ควรจดตระเตรี ยมล่วงหน้าเอาไว้ อย่าตั้งปั ญหาให้ซ้ ากัน หรื อมีแนวคล้ายกันเกินไป ควรให้มีแง่คิด
แตกต่างกัน เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีสติปัญญากว้างขวางยิง่ ขึ้น และที่สาคัญที่สุดก็คือ ปั ญหาทุก ๆ
ปั ญหาที่ใช้ถามนักเรี ยน ควรมีจุดมุ่งหมายหรื อแนวทางดังต่อไปนี้
1. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเป็ นคนมีเหตุผล มีความรู ้สึกคิดในทางที่ถูกต้อง ในกรณี น้ ีควรใช้คาถาม
ที่มีปมเงื่อน เป็ นที่สะดุดใจนักเรี ยนอยูเ่ สมอ
2. สนับสุ นนให้นกั เรี ยนค้นคว้าหาคาตอบจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ โดยการตั้งปั ญหาเกี่ยวกับ
ข้อพระธรรมทั้งทรงตรงและทางอ้อม โดยตรงตั้งปั ญหาซึ่ งต้องใช้เหตุผลในการตอบ เช่น เมื่ออ่านหรื อ
เล่าเรื่ องให้นกั เรี ยนฟังจบแล้วถามว่า เหตุใด... เพราะอะไร... ผลเป็ นอย่างไร เช่นนี้เป็ นต้น
3. เพื่อทดสอบความรู ้ของนักเรี ยน เช่น ให้อ่านข้อความ แล้วถามว่าข้อใดถูก ข้อใดผิด ข้อที่ผดิ
นั้นผิดตรงไหน ควรแก้อย่างไรจึงจะถูก
4. เพื่อทบทวนบทเรี ยน ใหนักเรี ยนสามารถจดจาเรื่ องราวให้ดียงิ่ ขึ้น โดยถามเกี่ยวกับเหตุการณ์
ที่สาคัญ ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนที่จาเป็ นที่สุด ของบทเรี ยน
ข. นักเรี ยนที่เป็ นฝ่ ายตั้งปั ญหาให้ครู ตอบ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนตั้งปั ญหาถามครู เช่นนี้ มี
ประโยชน์ในการสอนอย่างยิง่ เพราะทาให้ครู สามารถรู ้ถึงความรู ้สึกนึกคิด ระดับความรู ้ และ
ข้อบกพร่ องของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี โดยปกติแล้ว ผูท้ ี่มีความรู ้ มีเหตุผลผลดีเท่านั้น จึงจะสามารถตั้ง
ปั ญหาถามได้อย่างรัดกุมมีสาระ น่าฟัง น่าคิดส่ วนคนที่ไม่มีความรู ้ นั้น มักไม่รู้จกั ผูกปมปั ญหา พูดจาไม่
น่าฟัง นอกจากนั้นคาถามของนักเรี ยนบางคน อาจช่วยให้ครู ได้รับแง่คิดและความรู ้ใหม่ ๆ อันจะเป็ น
ประโยชน์ส่วนรวมได้อีกด้วย ครู ที่ดีจะต้องไม่ละเลยต่อการตอบคาถามที่สัตย์ซื่อควรให้ความกระจ่าง
แก่นกั เรี ยนที่สุด เท่าที่จะทาได้ ต้องหนุ นน้ าใจพวกเขาให้มีความกล้าหาญในการถาม และมีความอบอุ่น
ใจที่มีครู เป็ นที่พ่ งึ คาถามต่าง ๆ ของนักเรี ยนอาจจาแนกประเภทได้ดงั นี้
ก. คาถามที่ไร้สาระ สาหรับคาถามชนิดนี้ ครู จะตอบพอเป็ นพิธีหรื อไม่ตอบก็ได้ เพราะไม่ใช่
ปั ญหาจาเป็ น แต่อย่าได้แสดงความไม่พอใจต่อนักเรี ยนผูถ้ ามเป็ นอันขาด เพราะจะทาให้นกั เรี ยนไม่กล้า
ถามอีกต่อไป (ซึ่ งอาจมีท้ งั ปั ญหาที่ดีมีประโยชน์ดว้ ยก็ได้) ซึ่ งจะเป็ นการบัน่ ทอนความรู ้และจิตใจของ
นักเรี ยน
ข. คาถามที่นกั เรี ยนพอจะตอบเองได้ หากใช้ความพยายามบ้าง สาหรับปั ญหาเช่นนี้ ครู ไม่ควร
ตอบโดยตรง แต่ควรใช้คาแนะนาเป็ นการบอกใบ้ทางอ้อม จนกระทัง่ นักเรี ยนสามารถค้นพบคาตอบได้
เอง
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ค. คาถามที่นกั เรี ยน สามารถค้นหาคาตอบได้เองจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หากครู เห็นว่า
นักเรี ยนพอจะค้นคว้าหาคาตอบเองได้แล้ว ครู ก็ไม่จาเป็ นต้องตอบ แต่จงแนะให้เขาค้นคว้าจากพระ
คริ สตธรรมคัมภีร์ เพื่อให้คุน้ เคยต่อการใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์ยงิ่ ขึ้น
ง. คาถามที่ยากเกินความสามารถของครู หากมีคาถามใดที่ครู ไม่สามารถตอบได้ ก็จงยอมรับ
อย่างหน้าชื่นตาบานว่าตอบไม่ได้ แต่จะพยายามค้นหาคาตอบให้ภายหลังอย่าใช้วธิ ี หลีกเลี่ยงเอาตัวรอด
โดยไม่ให้ความกระจ่างแก่นกั เรี ยน
จ. คาถามที่ไม่สามารถตอบในชั้นเรี ยน หากคุณเห็นว่าปั ญหาใดไม่สมควรจะตอบในชั้นเรี ยน ก็
อาจนัดหมายอธิ บายให้เจ้าของปั ญหาทราบนอกเวลาสอนก็ได้

3. สอนแบบอภิปราย
การอภิปรายคือการถกปั ญหานัน่ เอง แต่เป็ นการถกในกลุ่ม หรื อหมูช่ นที่มีจานวนหลาย ๆ คน
ขึ้นไป แลกเปลี่ยนทรรศนะความคิดเห็น และใช้กนั ในวงการของผูใ้ หญ่ ไม่ค่อยใช้ในวงการของเด็ก ๆ
การสอนแบบอภิปรายนับว่าเป็ นวิธีสอนที่ให้ผลดีอย่างหนึ่ ง ครู อาจมอบหมายให้นกั เรี ยนเลือกผูแ้ ทน
ขึ้น อภิปรายกันเอง โดยที่ครู เพียงแต่คอยให้คาแนะนา หรื อครู อาจร่ วมในการอภิปรายด้วยก็ได้ แต่การ
อภิปรายจะให้ผลดีอย่างจริ งจัง ก็ตอ้ งประกอบด้วยผูอ้ ภิปรายซึ่ งมีความเจนจัดต่อชี วติ มีความรอบรู ้พระ
คริ สตธรรมคัมภีร์อย่างกว้างขวาง และมีแผนการอย่างรัดกุม ซึ่ งจะได้แยกอธิ บายดังต่อไปนี้
ก. แผนการในการอภิปราย ควรกาหนดให้สุขมุ รอบคอบและแน่นอน แบ่งเป็ นลาดับขั้น
ก่อนหลัง ให้ถูกต้องกล่าวคือ
1. การเสนอปั ญหา ว่าด้วยปั ญหาวินิจฉัยไตร่ ตรองปั ญหาให้ถี่ถว้ น
2. การวิเคราะห์ปัญหา คือการวินิจฉัยไตร่ ตรองปั ญหาให้ถี่ถว้ น
3. การค้นหาวิธีแก้ไข พยายามตรวจสอบดูวา่ มีวธิ ี ใดบ้าง ที่จะช่วยแก้ไขปั ญหานี้ได้ แล้วอธิ บาย
ให้ทราบถึงแนวทางของแต่ละวิธีน้ นั ๆ
4. การตัดสิ นใจเลือกวิธีอภิปราย ควรเลือกเอาวิธีที่ถูกต้องตามคาสอนในพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ข. คุณสมบัติของผูน้ าหรื อผูด้ าเนินการอภิปราย ผูน้ าหรื อผูอ้ ภิ ปรายนี้มีความสาคัญมาก
เพราะว่าการอภิปรายจะประสบความสาเร็ จหรื อไม่ ก็อยูท่ ี่บุคคลผูน้ ้ ีเอง ผูด้ าเนินการอภิปรายที่ดีควรมี
ลักษณะดังนี้
1. ต้องมีความรอบรู ้ในปั ญหานั้น ๆ
2. ในการวิเคราะห์ปัญหาควรเน้นถึง ส่ วนดี และส่ วนเสี ยของแต่ละวิธีให้ละเอียด เพื่อจะได้ช่วย
แก้ไขปัญหาให้ถูกจุด
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3. ต้องไปปล่อยให้นกั เรี ยนเสี ยเวลาไปกับประเด็นปลีกย่อยจนเกินไป จะต้องเบนความสนใจ
ของพวกเขาให้ฝักใฝ่ แต่ปัญหาที่กาลัง “แก้ไข” นั้นอยูเ่ สมอ
4. ต้องหมัน่ ชักชวนให้นกั เรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการอภิปราย ไม่ควรปล่อยให้นกั เรี ยนเพียง
สองสามคนผูกขาดเวลาจนหมด

4. สอนโดยการบรรยายหรือแสดงปาฐกถา
การสอนแบบนี้ก็คือการสอนแบบปกติธรรมดา นี่ เองเนื่ องจากการสอนแบบนี้ นักเรี ยนแทบจะ
ไม่มีส่วนร่ วมในการสอนเลย ฉะนั้นการสอนวิธีน้ ีจะเกิดผลก็ต่อเมื่อครู ผสู ้ อนมีความตั้งใจ และฝักใฝ่ ต่อ
การสอนอย่างจริ งจัง เล็งเห็นความสาคัญในการนาวิญญาณของนักเรี ยนให้มาหาพระเจ้า และจัดสรร
บทเรี ยนให้มีคุณค่าให้แก่นกั เรี ยนอยางถูกต้อง และเหมาะสม
ส่ วนดี และส่ วนเสี ยของการสอนวิธีน้ ี มีดงั นี้
ก. ส่ วนดี
1. สามารถประหยัดเวลาได้มาก เพราะใช้ผสู้ อนเพียงคนเดียว
2. เหมาะสมหรับการสอนในชั้นที่มีนกั เรี ยนมาก ๆ ซึ่ งเป็ นการแก้ปัญหาขาดแคลนครู ได้อย่างดี
3. ครู ผสู ้ อนสามารถสอนความจริ ง ในบทเรี ยนได้อย่างชัดเจน
4. สามารถสอนบทเรี ยนตามลาดับได้ดี
ข. ส่ วนเสี ย
1. ทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถ เป็ นตัวของตัวเองได้ตอ้ งคอยพึ่งความคิดเห็นของผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
2. เป็ นวิธีที่มกั ใช้กนั อย่างจาเจ ทาให้นกั เรี ยนเกิดความเบื่อหน่าย
3. นักเรี ยนไม่มีส่วนช่วยในการสอน ทาให้ครู ไม่อาจจะทราบได้วา่ นักเรี ยนแต่ละคนมีความ
เข้าใจในบทเรี ยน มากน้อยเพียงใด เพราะขาดการทดสอบ
4. ครู ผสู ้ อนจาต้องมีความสามารถ ดึงดูดความสนใจของนักเรี ยนอยูต่ ลอดเวลา หลังจากการ
สอนแล้วหากครู จะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนไต่ถามข้อข้องใจ หรื อ เปิ ดให้มีการถามตอบกันบ้าง ก็จะทา
ให้การสอนสมบูรณ์ข้ ึนและเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
เพราะทาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมกับครู
และ
ขณะเดียวกันครู ก็จะได้ทดสอบความรู ้ของนักเรี ยนไปในตัวอีกด้วย

5. สอนโดยใช้ การฝี มือ
การสอนแบบนี้ส่วนใหญ่หนักไปในด้านการฝี มือ ใช้ผลงานของนักเรี ยน เป็ นเครื่ องอธิบาย
ความหมายของบทเรี ยนแทนการสอนแบบบรรยายอย่างเดียว เพื่อให้การสอนแบบนี้เกิดผลดี ครู ควร
กาหนดการงานไว้ล่วงหน้าดังนี้
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ก. ต้องให้ผลงานมีความหมาย สอดคล้องกับบทเรี ยนให้เป็ นส่ วนหนึ่งของบทเรี ยน อย่ากระทา
พอเป็ นพิธี เพียงเพื่อให้พน้ ผ่านไปเท่านั้น โดยมิได้เอาใจใส่ ต่อการสอนอย่างแท้จริ ง เพราะการสอน
แบบนี้ ไม่ช่วยให้เกิดผลดีแต่อย่างใดเลย
ข. ต้องเตรี ยมทุกอย่างไว้ให้เรี ยบร้อย ก่อนเข้าชั้นเพื่อความสะดวก รวดเร็ ว และความเรี ยบร้อย
ต้องอธิ บายให้นกั เรี ยนทราบถึงลาดับของงานที่จะทาว่าเป็ นอย่างไร และสัมพันธ์กบั บทเรี ยนอย่างไร
พร้อมทั้งวิธีทาอย่างละเอียดนอกจากนั้นขณะที่นกั เรี ยนลงมือทางาน
ครู ก็ตอ้ งคอยซักไซร้ไล่เลียง
ซักซ้อมความเข้าใจของนักเรี ยนอยูต่ ลอดเวลาอีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นนั่ เอง
แม้วา่ ผลงานของนักเรี ยนอาจจะไม่สวยงามหรื อประณี ตพอ แต่ก็ให้ผลต่อการศึกษาอย่างดียงิ่
ค. เมื่องานเสร็ จแล้วควรอนุ ญาตให้นกั เรี ยน เอาผลงานของเขากลับไปบ้านเพื่อว่างานนั้น ๆ จะ
ได้เป็ นเครื่ องเตือนความทรงจาของนักเรี ยน อนึ่งสมาชิ กภายในครอบครัว ก็จะได้มีโอกาสชื่นชมต่อ
ผลงานของบุตรหลานของตนครู ควรแนะนาให้นกั เรี ยนรู้จกั พูดจาในการจูงใจผูท้ ี่อยูใ่ นครอบครัว
เดียวกัน แต่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน หรื อเป็ นคริ สเตียนแต่ไม่เคร่ งครัดเท่าที่ควร ให้เขามีความสนใจใน
กิจการของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา สนใจในกิจการของคริ สตจักรยิง่ ขึ้น

6. สอนโดยการให้ การบ้ าน
การให้การบ้านเป็ นวิธีสอนอีกแบบหนึ่ง ที่มีคุณประโยชน์มาก เป็ นการเตรี ยมตัวนักเรี ยนได้
เป็ นอยางดี เพราะในระหว่างทาการบ้าน นักเรี ยนจะต้องมีจิตใจผูกพันจดจ่อกับการงาน ทาให้ความนึก
คิดผูกพันอยูก่ บั บทเรี ยน ซึ่ งจะเป็ นรากฐานสาคัญในการเร่ งเร้านักเรี ยน ให้ศึกษาค้นคว้าพระคริ สตธรรม
คัมภีร์จนมีความเคยชิน และกลายเป็ นนิสัย
หน้าที่ของครู ในการสอนแบบนี้มีดงั นี้
ก. ต้องขอร้องนักเรี ยน ทาให้เสร็ จตามกาหนดเวลา
ข. ต้องหมัน่ ตรวจการบ้านด้วยความรอบคอบ ยกย่องให้กาลังใจแก่นกั เรี ยน ที่ทาได้เรี ยบร้อย
และถูกต้อง
ค. ควรเร่ งเร้านักเรี ยนให้เกิดความสนใจ ด้วยวิธีต่าง ๆ สุ ดแท้แต่ครู จะเห็นสมควร
ง. ไม่ควรดุวา่ นักเรี ยน ในกรณี ที่ทาการบ้านไม่เสร็ จตามกาหนดเวลา เพราะจะทาให้เขารู ้สึก
ท้อถอยหมดกาลังใจการบ้านที่ครู จะให้นกั เรี ยนทานั้น อาจแบ่งได้ดงั นี้
1. ให้นกั เรี ยนเขียนเรี ยงความ บรรยายเรื่ องราวต่าง ๆ ในบทเรี ยนที่ได้เรี ยนมาแล้ว อาจจะสั่งให้
เขียนมาอย่างละเอียด หรื อกล่าวโดยย่อก็ได้ แต่ตอ้ งให้ได้ในความดีมีสาระ
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2. ตั้งปั ญหาให้นกั เรี ยนค้นหาคาตอบจากพระคริ สตธรรมคัมภร์ การตั้งปั ญหาอาจหยิบยกเอามา
จากบทเรี ยนที่เรี ยนมาแล้ว หรื อบทเรี ยนที่จะเรี ยนต่อไป เพื่อให้นกั เรี ยนได้เตรี ยมตัวล่วงหน้าไว้ก่อนก็
ได้ แต่ท้ งั นี้ครู ควรแนะนานักเรี ยนด้วยว่า ควรค้นจากพระธรรมเล่มใด ตอนใด หรื ออ้างอิงจากหนังสื อ
คริ สเตียนเล่มใด เพื่อช่วยให้นกั เรี ยนค้นหาได้อย่างถูกต้อง จะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา และเป็ นภาร
หนักใจจนเกินไป
3. ให้ท่องจาข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์ต่าง ๆ ที่ครู พิจารณาเห็นว่าสมควรที่นกั เรี ยนระดับชั้นนั้น
ๆ ควรรู้ ตลอดจนหลักคาสอน หรื อชื่ อแม่น้ า สถานที่ และบุคคลต่าง ๆ ที่ควร เช่นชื่อพระธรรมต่าง ๆ
ในพระคริ สตธรรมคัมภีร์พระบัญญัติสิบประการ คาอธิษฐานตามแบบของพระเยซูคริ สต์ คาเทศนาบน
ภูเขา ฯลฯ
หมายเหตุ การให้การบ้านนั้น ครู จะให้นกั เรี ยนทาเป็ นชุ ด ๆ เหมือนกันหมดทุกคน หรื อให้แต่
ละคนแตกต่างกันออกไป เพื่อป้ องกันการลอกกันก็ได้ แล้วแต่กาลเทศะ
หลักในการให้การบ้าน มีดงั นี้
1. ครู ตอ้ งมัน่ ใจว่า นักเรี ยนสามารถเข้าใจความมุ่งหมายของแต่ละคาถามเป็ นอย่างดี ถ้ายังไม่
มัน่ ใจว่านักเรี ยนจะเข้าใจดีพอ ก็อาจจะให้คาแนะนาเพิม่ เติมบ้างก็ได้
2. ต้องจัดหาหนังสื อ ที่นกั เรี ยนจาเป็ นต้องใช้คน้ คว้า มาให้ครบครัน
3. เร่ งรัดให้นกั เรี ยนส่ งการบ้าน ให้ตรงกาหนดเวลาทุกครั้ง อย่าได้ละเลยเป็ นอันขาด
4. ควรยกย่องชมเชยนักเรี ยน ผูท้ ี่ขยันหมัน่ เพียงในการทาการบ้านอย่างสม่าเสมอเป็ นการให้
กาลังใจ
นอกเหนือไปจากการบ้านอันเกี่ยวกับบทเรี ยน ซึ่ งนักเรี ยนทุกคนจะต้องทาโดยตรงแล้ว ครู ก็
อาจมอบหมายการบ้านพิเศษให้แก่นกั เรี ยนเพิ่มเติมได้อีก เช่น
(1) ขอให้คน้ คว้าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ หรื อหนังสื อคริ สเตียนอื่น ๆ เพื่อนามาทารายการในชั้น
(2) ขอให้ช่วยจัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการสอนในบทต่อไป

7. สอนโดยการแสดงละคร
วิธีน้ ีเหมาะที่จะใช้กบั เด็กมาก เพราะสติปัญญาของเด็กยังไม่เจริ ญถึงขนาดที่จะวินิจฉัยปัญหาที่
ยุง่ ยากได้ การสอนด้วยวิธีบรรยายไม่เป็ นที่ประทับใจ และออกจะเป็ นการยากเกินไปสาหรับเด็ก ฉะนั้น
ครู จึงควรดัดแปลงบทเรี ยนเป็ นบทละคร กาหนดตัวให้นกั เรี ยนเป็ นผูแ้ สดงเอง โดยจัดบรรยากาศและ
ดาเนินเรื่ องราวให้สมจริ งตามบทเรี ยน วิธีน้ ีจะทาให้การเรี ยนมีชีวติ ชี วา เด็กเข้าใจได้ง่าย รู ้สึกตื่นเต้น
ดื่มด่า เสมือนหนึ่งได้ประสบเหตุการณ์น้ นั ๆ ด้วยตนเองแต่ท้ งั นี้ก็ใช่วา่ การสอนโดยการแสดงละครนี้
จะใช้สาหรับชั้นเด็กโตเฉพาะก็หาไม่ แม้ช้ นั หนุ่มสาว หรื อผูใ้ หญ่ก็ใช้สอนได้ดีเช่นเดียวกัน
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8. สอนโดยการให้ นักเรียนทางาน ร่ วมกับผู้อนื่
การสอนโดยให้นกั เรี ยนทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น เป็ นวิธีสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่ง ในการเสริ มสร้างความ
เข้าใจ ความสมานสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับผูร้ ่ วมงาน การร่ วมมือกันทางานตามการสอนแบบ
นี้ ส่ วนใหญ่มกั กระทานอกเวลาเรี ยน เป็ นกิจกรรมนอกหลักสู ตรที่น่าสนับสนุนยิง่ อย่างหนึ่ง

9. สอนโดยการอ่าน
การสอนโดยการอ่าน เป็ นวิธีสอนอีกแบบหนึ่ง ซึ่ งครู สามารถโน้มน้าวและเร่ งเร้าจิตใจของ
นักเรี ยน ให้สนใจการอ่านพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และหนังสื อคริ สเตียนที่มีคุณค่าอื่น ๆ เพื่อให้การสอน
โดยวิธีน้ ีได้ผลดียงิ่ ขึ้น ครู ควรปฏิบตั ิดงั นี้
ก. กาหนดข้อพระคัมภีร์ ให้นกั เรี ยนอ่านประจาวันที่บา้ น
ข. แบ่งแนวการอ่านในชั้นออก ตามความเหมาะสมดังนี้
(1) กาหนดข้อพระธรรมขึ้น ให้นกั เรี ยนหาสาระสาคัญ หรื อหาคาตอบคาถามในข้อพระธรรม
นั้น
(2) ให้นกั เรี ยนผลัดกันอ่านทีละข้อ
(3) ให้นกั เรี ยนอ่านในใจ
(4) ให้อ่านพร้อม ๆ กัน
ค.เร่ งเร้าให้นกั เรี ยนสนใจในการอ่านหนังสื อในห้องสมุดของโรงเรี ยนหรื อคริ สตจักร
สนับสนุนให้พวกเขาค้นคว้าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ และหนังสื อคริ สเตียนทัว่ ไป เพื่อช่วยส่ งเสริ มชีวิต
คริ สเตียนให้เข้มแข็งและเจริ ญก้าวหน้ายิง่ ขึ้น

10. สอนโดยวิธีอนื่
นอกเหนือไปจากการสอนแบบต่าง ๆ ดังได้กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีวธิ ี อื่น ๆ อีก เช่นการสอนด้วย
ดนตรี ฉายภาพนิ่ง ฉายภาพยนตร์ จัดห้องปฏิบตั ิการให้นกั เรี ยนฝึ กภาคปฏิบตั ิ ฯลฯ แต่จะนามาสอนให้
เกิดประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของครู เองว่า มีความจาเป็ นหรื อเหมาะสม
เพียงใด

ข้ อพิจารณาในเลือกวิธีสอน
การเลือกวิธีสอนควรจะพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้
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1. ความเหมาะสมกับบทเรี ยน หมายถึงวิธีที่จะสอดคล้องกับบทเรี ยนได้มากที่สุด วิธีสอนแต่ละ
แบบใช่วา่ จะใช้ได้กบั ทุกบทเรี ยนก็หาไม่ บางบทก็ได้ผลดี แต่บางบทก็ไม่ได้ผล ครู ตอ้ งตระหนักในข้อ
นี้ให้ดี
2. ความเหมาะสม กับการแก้ไขปั ญหาชี วติ ของนักเรี ยน ต้องเลือกวิธีสอนที่สามารถเป็ น
ประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรี ยน ขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขปั ญหาชีวติ ของนักเรี ยนได้ดว้ ย
3. ความเหมาะสมกับสถานที่ และสภาพแวดล้อมต้องพิจารณาดูวา่ สถานที่ที่จะใช้สอน และ
สิ่ งแวดล้อมโดยรอบนั้น เป็ นไปในลักษณะใด แล้วเลือกเอาวิธีสอนที่จะสามารถปรับให้เข้ากับสภาพ
เช่นนั้นได้ดีที่สุด และเกิดประโยชน์ได้มากที่สุด
4. ความสอดคล้องกับเป้ าหมาย กล่าวคือต้องเลือกเอาวิธีที่จะสามารถดาเนินงานให้ลุล่วงตรง
ตามเป้ าหมาย ได้ดีที่สุด
5. ความสามารถของครู นอกเหนือจากการพิจารณาในด้านต่าง ๆ อันเป็ นสิ่ งจาเป็ นภายนอกแล้ว
ปั ญหาสุ ดท้ายที่ครู จะต้องพิจารณาก็คือ ความสามารถของตัวเองว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความถนัดใน
การสอนแบบใด หัวข้อต่าง ๆ ที่เราหยิบยกขึ้นมาพิจารณานี้ จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กนั เสมือนห่ วงโซ่
การสอนบางวิธีอาจจะทันสมัย มีประโยชน์ความเจนจัดในการสอนตามแบบนั้น ก็จะไม่เกิดผลเท่าใด
นัก ฉะนั้นจึงต้องถือเอาความสามารถและความชานาญเป็ นเกณฑ์ดว้ ย

สรุป
1. ต้องจาไว้เสมอว่า จุดมุ่งหมายในการสอนก็คือการเปลี่ยนวิถีชีวติ ของนักเรี ยน ให้เข้าใจความ
จริ งของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ทุกประการ
2. ในการเลือกวิธีการสอนนั้น ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมกับบทเรี ยน ตัวนักเรี ยน
สถานที่ เป้ าหมายในการสอน และความสามารถของผูส้ อนเอง เป็ นหลักสาคัญ

ข้ อควรคิด
จงเตรี ยมการสอนบทเรี ยนต่อไป ให้เรี ยบร้อยพยายามเปรี ยบเทียบวิธีสอนแบบต่าง ๆ ว่ามีความ
แตกต่างกันมากน้อยเพียงใด วิธีใดบ้างที่ใช้สอนในบทเรี ยนต่อไปได้ดีที่สุด เพื่อให้การสอนเป็ นไปอย่าง
มีสมรรถภาพ ไม่ขลุกขลักเสี ยเวลาโดยไช่เหตุ
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บทที่หก การจัดกิจการในชั้น
โดยความจริ งแล้ว สมาชิกคริ สตจักรของเรามีความสามารถหลายประการ แต่เราไม่ค่อยรู ้
จนกระทัง่ เมื่อได้มีการแบ่งหน้าที่ให้คริ สตสมาชิกเหล่านั้นกระทา เปิ ดโอกาสให้เขาแสวงหาความ
เจริ ญก้าวหน้า ในการรับใช้คริ สตจักรหรื อรับใช้ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษายิง่ ขึ้น นัน่ แหละเราจึงประจักษ์
ในความสามารถของเขา โรงเรี ยนรวีวารศึกษาเป็ นสถาบันที่สมาชิกคริ สตจักร จะมีโอกาสรับใช้พระเจ้า
ดีที่สุดหากแบ่งหน้าที่ให้แต่ละคนรับผิดชอบแล้ว อย่างน้อยก็จะมีหน้าที่พอที่จะเฉลี่ยให้สมาชิก
รับผิดชอบ ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด ซึ่ งจะเป็ นการช่วยเหลือแบ่งภาระในการบริ หารให้อยูใ่ น
สภาพที่เรี ยบร้อย และเจริ ญรุ ดหน้าไปได้อย่างมาก แต่ไม่วา่ การตั้งความหวังไว้เช่นนี้ จะมีทางเป็ นไปได้
หรื อไม่ก็ตาม ข้อเรี ยกร้องต้องการความช่วยเหลือจากสมาชิกคริ สตจักรก็ยงั เป็ นความจริ งอยูเ่ สมอ แต่วา่
ในทุกวันนี้ มีโรงเรี ยนรวีวารศึกษาน้อยแห่งนัก ที่รู้จกั คุณค่าแห่งการใช้สมาชิกเพื่อความเจริ ญก้าวหน้า
หน้า ของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาและของคริ สตจักร
ในทุกวันนี้ดูเหมือนว่า ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกอย่างก็มีแต่ครู เท่านั้น แต่การที่ครู เพียงคนเดียว
ต้องจัดการทุกสิ่ งทุกอย่างเช่นนี้ ย่อมต้องใช้เวลามาก บางครั้งก็ไม่อาจสอนให้จบบทเรี ยนได้ดว้ ยดี ซึ่ ง
ไม่สามารถก่อให้เกิดผลเท่าที่ควรเลย เพราะไม่มีผใู ้ ดช่วยเหลือแบ่งเบาหน้าที่ แทนที่ครู จะมีโอกาส ใช้
ความสามารถในการสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่นกั เรี ยนได้อย่างเต็มที่ กลับต้องพะวงอยูก่ บั
การทาอย่างอื่น เช่นต้องทารายงานเกี่ยวกับนักเรี ยน ทั้งนักเรี ยนที่มีอยูแ่ ล้ว และนักเรี ยนที่เพิ่มขึ้นใหม่
ทาบัญชีการมาเรี ยนนับเงินถวายทรัพย์ และประกาศเรื่ องราวต่าง ๆ ในชั้น เช่นเกี่ยวกับการจัดการ
แข่งขันหาสมาชิกใหม่ การท่องพระคัมภีร์ ตลอดจนกิจการใหม่ ๆ ของโรงเรี ยนหรื อของคริ สตจักร ฯลฯ
เมื่อเสร็ จสิ้ นภาระต่าง ๆ แล้ว จึงลงมือสอนบทเรี ยน นอกจากนั้นถ้าเป็ นชั้นเด็กที่โตแล้ว หรื อชั้นผูใ้ หญ่ก็
อาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษ จัดตั้งกองประกาศอันเป็ นกิจการนอกเวลาเรี ยนอีกด้วย จะเห็นได้วา่
ครู ตอ้ งทางานสารพัดอย่าง ต้องเป็ นทั้งครู เสมียน ผูจ้ ดั การ และนักประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ครู โรงเรี ยนรวี
วารศึกษาส่ วนใหญ่ มักตกอยูใ่ นสถานการณ์เช่นนี้
สถานการณ์เช่นนี้ยอ่ มไม่เป็ นการเหมาะสมสาหรับครู เพราะต้องทางานหนักเกินไป และเชื่อว่า
คงไม่มีครู คนใดมีความสามารถเพียงพอ ที่จะรับผิดชอบการงานได้กว้างขวางเช่นนี้ และถึงแม้วา่ ครู คน
หนึ่งคนใดจะสามารถกระทาได้ผลที่ได้ก็ไม่ดีเท่าที่ควรอยูน่ นั่ เอง เพราะเท่ากับเป็ นการหวงห้าม มิให้
นักเรี ยนในชั้นของตนได้มีโอกาสแสดงความสามารถช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระไปบ้างเท่าที่เขาจะกระทา
ได้หากครู จะได้จดั วางระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ให้รัดกุม รู ้จกั มอบหมายภารกิจให้แก่นกั เรี ยนรับผิดชอบ
บ้างแล้ว ก็จะช่วยเหลือครู ได้มากทีเดียว อย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยให้ครู เป็ นตัวของตัวเองมากขึ้น มีเวลา
ตระเตรี ยมและทาการสอนได้อย่างเต็มที่
ไม่ตอ้ งพะวงกับสิ่ งอื่นจนเสี ยเวลาไปโดยไม่ใช่เหตุ
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นอกจากนั้นยังเป็ นการฝึ กหัดอบรมนักเรี ยน ให้รู้จกั เอาใจใส่ ตอ่ หน้าที่การงาน รู้จกั เสี ยสละ และรู้ถึง
ความรับผิดชอบที่ตนจะต้องมีต่อผูอ้ ื่นไปภายหน้า อันเป็ นลักษณะของนักเรี ยนที่ดีอีกด้วย

จุดประสงค์ ของการจัดวางระเบียบแบบแผน ในโรงเรียนรวีวารศึกษา
การจัดตั้งระเบียบแบบแผนนั้น มีความจาเป็ นต่อมนุษยชาติมาก การทางานไม่วา่ จะเป็ นงาน
ส่ วนบุคคล หรื องานส่ วนร่ วมก็ตาม หากขาดซึ่ งระเบียบวินยั แล้ว การงานนั้น ๆ เด็ก ๆ เอง เวลาจะจับ
กลุ่มเล่นอะไรกัน ก็มกั จะมีกติกา แม้แต่มีการตั้งกรรมการ หากเราไม่ถือเสี ยว่าเป็ นสิ่ งที่ไร้สาระ
จนเกินไป ลองมองให้ซ้ ึ งจะเห็นได้วา่ กติกาหรื อกรรมการต่าง ๆ ซึ่ งเด็ก ๆ ตั้งขึ้นนั้นก็คือกฏข้อบังคับ
ระเบียบแบบแผนซึ่ งทุกคนจะต้องปฎิบตั ิตาม และกรรมการผูบ้ ริ หารงานในองค์การหรื อการธุ รกิจของ
ผูใ้ หญ่นนั่ เอง จะต่างกันก็เพียงแต่วา่ องค์การของเด็ก ๆ นั้นเป็ นเพียงการสมมติกนั ขึ้นเพียงชัว่ คราว
เท่านั้น แม้ในปั จจุบนั นี้ โรงเรี ยนรวีวารศึกษาหลายแห่ง ก็ยงั คงมีระเบียบการหละหลวมไม่แน่นอน ดุจ
การเล่นของเด็ก ๆ อยู่ หากโรงเรี ยนเหล่านี้จดั ตั้งระเบียบแบบแผนให้เป็ นกิจลักษณะ มีจุดมุ่งหมายที่
แน่นอนแล้ว ก็จะก่อให้เกิดผลดีมากมายหลายประการเป็ นต้นว่า
1. ช่วยให้ท่านสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ดีข้ ึนรับผิดชอบแล้ว ครู ก็ยอ่ มมีเวลาหันมาเอาใจใส่ ต่อ
การสอนมากขึ้น ทาให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การศึกษาก็จะเจริ ญก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ ว สิ่ งที่ครู พึงระวังก็คือการมอบหมายการงานให้แก่ผใู ้ ดนั้น ต้องพิจารณาให้เหมาะสมเสี ยก่อน
เลือกเอาผูท้ ี่จริ งจังต่อการงานไม่เหลาะแหละ และคอยเอาใจใส่ ดูแล ให้คาแนะนาแก่เขาตามสมควร
2. ช่วยให้ท่านสามารถฝึ กฝนวิชาการต่าง ๆ ให้แก่นกั เรี ยน
การจัดชั้นเรี ยนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา แต่ละชั้นไม่ควรให้มีนกั เรี ยนมากเกินไป เพราะจะทา
ให้การถ่ายทอดความรู ้ และการควบคุมเป็ นไปอย่างไม่ทวั่ ถึง การจัดชั้นให้มีนกั เรี ยนแต่นอ้ ยนั้น
นอกจากครู จะสามารถสอนหนังสื อให้แก่นกั เรี ยน และควบคุมได้อย่างใกล้ชิด ยังสามารถฝึ กฝนให้
นักเรี ยนคุน้ เคยกับกิจกรรมอื่น ๆ อีกด้วย เช่นให้นกั เรี ยนผลัดเปลี่ยนกันเป็ นเลขานุการของชั้น ทาหน้าที่
บันทึกรายงายต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกัน ฝึ กสอนเพื่อให้คุน้ เคยกับงานไว้เพื่อว่าจะได้มีโอกาสปฏิบตั ิหน้าที่
นั้น ๆ อย่างจริ งจังในภายหน้า
3. ช่วยให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั
การคุน้ เคยต่อสิ่ งใด มักจะนาให้ชีวติ หันเหไปสู่ สิ่งนั้น หรื อมีความสนใจในสิ่ งนั้น นี่เป็ นความ
จริ งที่มีอิทธิ พลยิง่ ข้อหนึ่ง ขอให้สังเกตการประกอบการงานของบุคคลเจริ ญรอยตามบิดามารดาเสมอ
ทั้งนี้เพราะความเคยชินนัน่ เองดังนั้นถ้าเราจับเด็กเกเรหรื อซุ กซน มาอบรมสัง่ สอนให้ทาแต่ในสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์เป็ นอาจิน ไม่ยอมให้มีเวลาเที่ยวซุ กซนไม่ชา้ ไม่นาน เขาก็จะคุน้ เคยกับการงานที่ได้รับ
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มอบหมายมองเห็นคุณค่าของงานนั้น และอยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีงามซึ่ งจะช่วยให้เขาละทิ้งนิสัยเก่า ๆ
ที่ไม่ดีงามได้อย่างสิ้ นเชิง
4. ช่วยให้ครู คน้ พบความสามารถของนักเรี ยนถ้าครู ไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนกระทา สิ่ งหนึ่งสิ่ ง
ใดครู ไม่อาจรู ้ได้วา่ แต่ละคนมีความสามารถมากน้อยเพียงใดฉะนั้นการมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ให้พวก
เขากระทานี่แหละ จะเป็ นเครื่ องชี้ได้เป็ นอย่างดี จากผลงานของเขา จะทาให้ครู รู้วา่ นักเรี ยนคนใด มี
ความขยันหมัน่ เพียรมากน้อยพียงใดมีความคิดริ เริ่ มอย่างไร แม้วา่ อาจจะมีบางคนทาให้ครู รู้สึกผิดหวัง
อยูบ่ า้ ง แต่ก็เป็ นการดีที่จะได้รู้จุดบกพร่ องของเขา จะได้ช่วยแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ช่วยขยายกิจการในชั้นให้กว้างขวางออกไป
โดยปกติแล้ว ครู เพียงคนเดียว ย่อมไม่สามารถดาเนินการทุกอย่างในชั้นของตนให้ลุล่วงไป
ด้วยดี ได้สมความปรารถนา แต่การที่ได้รับความร่ วมมือร่ วมใจจากนักเรี ยนจะช่วยแก้หรื อผ่อนคลาย
อุปสรรคได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้นว่าในชั้นเยาวชนหรื อชั้นผูใ้ หญ่ นักเรี ยนไม่ตอ้ งลงมือเพียงแต่คอยให้
คาแนะนาบ้างบางโอกาส ส่ วนชั้นเด็กเล็ก ๆ ครู ก็อาจจะได้รับความคิดเห็นที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ ในอันที่จะ
ช่วยแก้ไขปั ญหาได้ หรื อบางทีอาจได้รับความร่ วมมือจากบิดามารดา ผูป้ กครองของเด็ก ๆ ก็ได้ ความ
ร่ วมมือดังกล่าวนี้ นับว่ามีคุณค่าไม่นอ้ ย
6. ทาให้ครู และนักเรี ยนมีความสนิทสนมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มนุษย์ทุกคนย่อมมีความจาเป็ นที่จะต้องคบค้าสมาคมต่อกันอยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นโดยหน้าที่
การงานหรื อธุ รกิจอื่นใดก็ดี ด้วยความสัมพันธ์ดงั กล่าวนี้แหละ ที่ก่อให้เกิดสมาคม และองค์การธุ รกิจ
ต่าง ๆ ขึ้นมา แต่ละวงการต้องอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจ การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างจริ งจังของสมาชิกทุกคน
หามีผใู ้ ดสามารถดาเนิ นการโดยลาพังได้ไม่ ในวงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน เมื่อครู และนักเรี ยนมีโอกาส
รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานร่ วมกัน ความสนิทสนมระหว่างครู กบั นักเรี ยนก็มีมากขึ้น ทาให้เกิด
ความเห็นอกเห็นใจกันแทนที่นกั เรี ยนก็มีมากขึ้น ทาให้เกิดความเห็นอกเห็นใจกันแทนที่นกั เรี ยนจะ
เที่ยวเกเรหรื อซุ กซนเหมือนก่อน ก็กลับเป็ นคนดี รู ้จกั หน้าที่การงานของตน รู ้จกั ช่วยเหลือการงานของ
โรงเรี ยนและมิตรสหายไม่มีการแบ่งแยกว่าของเขาของเรา มีความสมานสามัคคี เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน รู ้จกั ชักชวนผูอ้ ื่น ให้มาเล่าเรี ยนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาเพิ่มขึ้นไม่มีการขาดเรี ยนโดยไร้เหตุผล
ทาให้การศึกษาของนักเรี ยนดีข้ ึน นอกจากนั้นยังเป็ นการประหยัดเวลาเรี ยนไม่เยิน่ เย้อนานเกินควร

การจัดวางระเบียบแบบแผนสาหรับเด็กอายุ 2-7 ขวบ
การจัดวางระเบียบแบบแผนสาหรับชั้นเด็กเล็ก ชั้นอนุบาลนี้ เป็ นสิ่ งจาเป็ นมาก เพราะเด็ก
เหล่านั้นล้วนแต่ยงั ไร้เดียงสา จะปลูกฝังความรู ้สึกอย่างไรลงในจิตใจของเด็กก็กระทาได้โดยง่าย ฉะนั้น
จึงควรสอนให้เขารู ้จกั ระเบียบวินยั รู ้จกั รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของตนเสี ยแต่เนิ่ น ๆ เพื่อให้เกิด
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ความเคยชิน จะได้ไม่เป็ นการฝื นใจเกินไป เมื่อเจริ ญวัยขึ้น ครู ควรมอบหน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เขา เป็ น
ต้นว่า ให้ทาการฝี มือ ฝึ กระบายสี ดูแลรักษาอุปกรณ์ในการสอนต่าง ๆ ฯลฯ เมื่อใช้เสร็ จแล้วก็สอนให้
รู ้จกั รวบรวมไว้ให้เรี ยบร้อย ควรชี้ให้เด็กเหล่านี้ รู้ถึงความสาคัญของงานแต่ละชิ้นของเขา เพื่อจะได้มี
ความภาคภูมิและเอาใจใส่ ต่อหน้าที่การงานของเขา รู้ถึงความสาคัญของตนเองที่มีต่อชั้นเรี ยน รู ้สึกรัก
โรงเรี ยน และเกิดความรู ้สึกว่าเป็ นหน้าที่ของเขาเองที่จะต้องร่ วมประชุมและเรี ยนในทุก ๆ วันอาทิตย์
ชอบ มีดงั นี้
1. การเป็ นผูน้ า เช่นนาแถวนักเรี ยนเข้าห้องประชุม และนาแถวเข้าชั้นเรี ยน
2.
เป็ นผูด้ ูแลความเรี ยบร้อยของกระดานดา
เป็ นต้นว่าการทาความสะอาดกระดานดา
ตระเตรี ยมชอล์คไว้ให้เรี ยบร้อย เมื่อเลิกเรี ยนแล้ว ก็ตอ้ งปั ดกวาดผงชอล์คตามร่ องกระดานดาให้สะอาด
3. การดูแลรักษาดินสอสี ชอล์คสี สาหรับระบายภาพ ทั้งเวลานาออกมาใช้และเวลาเก็บ ควรให้
ระเบียบเรี ยบร้อย
4. ดูแลป้ ายติดประกาศ ช่วยครู ในการติดการฝี มือที่ครู เลือกไว้ หรื อรู ปภาพที่ใช้ในการสอน
5. ช่วยครู เก็บรวบรวมเงินถวาย
6. ช่วยดูแลรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของห้องเรี ยน เช่นการปัดกวาด
เช็ดถูหอ้ งเรี ยน เช็ดกระดานดา จัดโต๊ะ เก้าอี้ให้เรี ยบร้อย หลังจากเลิกเรี ยนแล้ว
ในการมอบหมายการงานให้เด็กทา ครู ควรแบ่งให้ถูกต้องตามความเหมาะสมของเด็ก และจัด
หน้าที่ไว้โดยเฉพาะ ไม่ควรให้กา้ วก่ายหน้าที่ซ่ ึ งกันและกัน และควรเฉลี่ยให้ทวั่ อย่าได้ปล่อยปละละเลย
ผูใ้ ด เพราะจะทาให้เด็กเกิดปมด้อยว่า ตนไม่มีความสาคัญอะไรสาหรับชั้นเรี ยนเลย ซึ่ งก่อให้เกิดความ
เสี ยหายแก่อนาคตของเด็ก แม้วา่ ชั้นเด็กเล็ก ๆ นี้ ดูเผิน ๆ ประหนึ่งว่าไม่มีความสลักสาคัญนักแต่แท้จริ ง
แล้ว เป็ นชั้นรากฐานที่สาคัญที่สุด ที่ครู ทุกคนต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ ขมุ รอบคอบ และรับผิดชอบ
มากที่สุด

การจัดวางระเบียบแบบแผนสาหรับเด็กอายุต้งั แต่ 8-12 ขวบ
เด็กในวันนี้มีความตื่นตัวมาก ต้องการพบเห็นสิ่ งใหม่แปลก ๆ อยูเ่ สมอ เช่น ต้องการให้ต้ งั แต่
ชั้นเรี ยนของเขา ตั้งคติพจน์สี และธงประจาชั้น และมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ ๆ แต่หากครู เข้าใจ
ถึงนิสัยใจคอและธรรมชาติของนักเรี ยนในชั้นนี้ดี และสามารถปรับให้เข้ากับเหตุการณ์แล้ว จะช่วยให้
การศึกษาในชั้นวิวฒั นาการไปมากเพราะการศึกษาและกิจการในชั้นจะได้ผนั แปร ไปสู่ สิ่งที่ใหม่อยู่
เสมอ ไม่ตอ้ งซ้ า ๆ ซาก ๆ อยูก่ บั สภาพเดิมจนเกิดความเบื่อหน่วย ไม่วา่ จะเป็ นคติพจน์ประจาชั้น การ
ท่องจาข้อพระคัมภีร์ เมื่อมีการเปลี่ยนอยูเ่ สมอ ก็จะทาให้นกั เรี ยนได้มีความรู ้กว้างขวางขึ้น เข้าใจ
พระวจนะของพระเจ้าได้มากยิง่ ขึ้น
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เราได้กล่าวมาแล้วว่า เด็กวัยนี้อยูใ่ นวัยที่มีความตื่นตัวมาก พร้อมที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น เพื่อแสดง
ปมเด่นหรื อความสามารถทุกอย่างของตนอยูเ่ สมอ ฉะนั้นถ้าครู จะมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พวก
เขาแล้ว เชื่ อว่าคงต้องได้รับความร่ วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าครู จะเน้นถึงความสาคัญของ
งานที่เขารับผิดชอบ ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของนักเรี ยนแต่ละคน ตลอดจนความจาเป็ นที่พวกเขา
จะต้องให้ความช่วยเหลือต่อโรงเรี ยนแล้ว ก็ยงิ่ ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกอิ่มเอม และปลาบปลื้มต่อความเป็ น
นักเรี ยนของเขายิง่ ขึ้นหน้าที่การงานที่ครู ควรมอบหมาย ให้เด็กในชั้นนี้รับผิดชอบนอกเหนือไปจาก
กิจกรรมในชั้นเรี ยน ดูแลรักษาความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของชั้นเรี ยนแล้ว ก็อาจจะมีกิจกรรมนอกชั้น
ต่าง ๆ เช่น ช่วยจัดโต๊ะเก้าอี้ จัดฉาก เวทีในห้องประชุ มหรื อโบสถ์ ดูแลรักษาความสะอาดทั้งในและ
นอกห้องประชุม รักษาสนามหญ้า ช่วยกันแจกใบปลิว สรุ ปแล้วหากครู มีจิตวิทยาดีพอ รู ้จกั รักษาน้ าใจ
และอบรมเด็กเหล่านี้ให้ดีแล้ว พวกเขาจะช่วยแบ่งเบาของคริ สตจักรได้มากทีเดียว
สิ่ งที่ครู ควรระมัดระวังก็คือ อย่าบังคับจิตใจเด็กมากเกินไป ควรเปิ ดโอกาสให้พวกเขาได้แสดง
ความคิดเห็นกันเองอย่างเสรี บา้ ง เช่นในการเลือกประธาน รองประธานเลขานุการ ฯลฯ บางครั้งเราจะ
เห็นว่าเด็กเหล่านี้มีการประชุ มอธิ ษฐานและร้องเพลงด้วยกันอย่างมีระเบียบเรี ยบร้อย สิ่ งเหล่านี้ลว้ นเป็ น
ผลจากการศึกษาในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาทั้งสิ้ นด้วยอุปนิ สัยอันดีงามของเด็ก ๆ ที่โรงเรี ยนได้ถ่ายทอด
ให้น้ ียอ่ มทาให้นิสัยอันดีงามของเด็กๆ ที่โรงเรี ยนได้ถ่ายทอดให้น้ ียอ่ มทาให้บิดามารดาผูป้ กครองของ
เด็กมีความชื่นชม และสนใจในกิจการงานของโรงเรี ยน และอาจให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกิจการของ
โรงเรี ยนก็ได้ เป็ นต้นว่า รับเป็ นที่ปรึ กษาของครู เป็ นครู ผชู ้ ่วย หรื อจัดหาอุปกรณ์ที่ทางโรงเรี ยนขาด
แคลนให้ ด้วยความศรัทธา และการให้ความอุปถัมภ์ค้ าจุนเช่นนี้แหละ ด้วยความศรัทธา และการให้
ความอุปถัมภ์ค้ าจุนเช่นนี้ แหละ จะทาให้กิจการของโรงเรี ยนก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ฉะนั้นการจัด
ระเบียบแบบแผนสาหรับการศึกษาของเด็กวัยนี้
จึงเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนรวีวารศึกษาและ
คริ สตจักรอย่างยิง่

การจัดระเบียบแบบแผนสาหรับชั้นเยาวชน
การอบรมสั่งสอนในวัยนี้ ออกจะเป็ นเรื่ องยุง่ ยากไม่นอ้ ย เพราะวัยหนุ่มสาวส่ วนมากมักถือตัว
ไม่ตอ้ งการให้ความช่วยเหลือใคร และไม่ตอ้ งการความช่วยเหลือจากใครต้องการจะเป็ นผูใ้ หญ่ เป็ นตัว
ของตัวเอง มีความคิดเห็นของตนเอง ไม่ยอมเชื่ อฟังใครง่าย ๆ ฉะนั้นครู ผสู ้ อนในชั้นนี้ ช้ นั นี้จึงต้องเป็ นผู ้
ที่มีความรู ้ สติปัญญา มีความถ่อมตัว รู ้จกั โอนอ่อน อะลุม้ อะล่วย ผ่อนหนักผ่อนเบาบ้างตามสมควร ใน
การมอบหมายหน้าที่การงานต่าง ๆ ให้แก่นกั เรี ยนครู จะต้องไม่บงั คับกะเกณฑ์นกั เรี ยนมากเกินไป หาก
นักเรี ยนทาผิดพลาด จะต้องไม่ใช้คาว่า “จะต้องทาอย่างนี้ ” “จะต้องทาอย่างนั้น” แต่ควรใช้คาว่า “ครู คิด
ว่าทาอย่างนี้ดีกว่าหรื อ “ครู เคยเห็นเขาทากันอย่างนี้ ” หรื อใช้คาพูดทานองขอความคิดเห็นว่า “ทาอย่างนี้
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ดีไหม” คาพูดเหล่านี้ยอ่ มจูงใจนักเรี ยนให้คล้อยตาม และยินดีปฏิบตั ิตามได้ดีกว่าที่จะเคร่ งครัดถือความ
คิดเห็นของ ครู เอง ว่ากันตามความจริ งแล้วการสอนในชั้นนี้ เป็ นไปในแบบคอยให้คาแนะนามากกว่าที่
จะเป็ นการสอนกันอย่างแท้จริ ง แต่อย่างไรก็ตาม หากครู ผสู ้ อนมีความถ่อมตัวอย่างแท้จริ ง มีใจหนัก
แน่นและสานึกตนทางานเพื่อพระเจ้าแล้ว เชื่อว่าคงสามารถเอาชนะจิตใจนักเรี ยนเหล่านี้ และสามารถ
ควบคุมเขาให้อยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีงามได้อย่างแน่นอน ข้อสาคัญที่ครู ควรปฏิบตั ิอีกอย่างหนึ่งคือ
พยายามเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนแต่ละคน แสดงความสามารถของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ผูม้ ี
ความสามารถในด้านใดก็ให้รับหน้าที่ในด้านนั้น เช่นผูท้ ี่มีความสามารถในการร้องเพลง ก็ให้อยูใ่ นหมู่
นักร้อง ผูท้ ี่มีความสามารถในการนา การประชุม ก็ให้เป็ นผูก้ ล่าวนาประชุมผูท้ ี่มีความสามารถในทาง
ดนตรี ก็ให้อยูแ่ ผนกดนตรี ผูท้ ี่มีความสามารถในทางวาดเขียน ก็ให้วาดภาพประกอบการสอนวาดภาพ
ประดับห้องเรี ยน หรื อเขียนข้อพระคัมภีร์ติดไว้ในห้องให้นกั เรี ยนทั้งชั้นท่องจา ทั้งนี้เพื่อให้นกั เรี ยนมี
ความชานาญ และจะได้สานึกอยูเ่ สมอว่า การที่ครู ได้อุตส่ าห์สั่งสอนอบรมเขามา จนมีความรู ้
ความสามารถนั้น ก็เพื่อให้เขานาความรู ้ ความสามารถนั้น ไปใช้ในการปฏิบตั ิพระเจ้าเขาจะกระทาสิ่ ง
ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตนเอง
หากครู สามารถสร้างสรรค์ความนึกคิดที่ดีงาม ความมีระเบียบเรี ยบร้อย ความรับผิดชอบต่อ
สังคม ให้ฝังอยูใ่ นจิตใจของนักเรี ยนอยูเ่ สมอ และรู ้จกั พวกเขาให้เป็ นประโยชน์แล้ว เชื่อว่าพวกเขาจะ
เป็ นกาลังในการปฏิบตั ิพระเจ้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้นว่าช่วยงานในการประชุมตามโรงพยาบาล เป็ น
พยานให้แก่คนไข้ เป็ นพยานให้แก่นกั โทษในเรื อนจา (หากว่ารัฐบาลอนุญาตให้เข้า) เป็ นพยานตาม
สถานที่สงเคราะห์ต่าง ๆ เช่นบ้านพักคนชรา ฯลฯ โปรดจาไว้วา่ หากเราไม่พยายามใช้พวกเขาเพื่อพระ
เจ้า ชาวโลกก็อาจจะล่อลวงพวกเขาให้หลง เป็ นเครื่ องมือของพญามารไปก็ได้

การจัดระเบียบแบบแผนสารวจสาหรับชั้นผู้ใหญ่
ผูใ้ หญ่เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้สึกนึกคิด และมีความรับผิดชอบกว้างขวางกว่าเด็ก และเยาวชนมาก
ฉะนั้นโอกาสที่ครู จะก็ควรวางระเบียบแบบแผนไว้ให้แคร่ งครัด และพยายามเลือกหรื อขอความร่ วมมือ
จากผูท้ ี่ไม่มีตาแหน่งใด ๆ ในคริ สตจักร ให้ช่วยดูแลรักษาผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ ในโรงเรี ยนรวีวาร
ศึกษาเท่าที่จะช่วยได้ จัดตั้งให้มีคณะกรรมการ ประธาน และเลขานุการ เหรัญญิก ฯลฯ เพื่อช่วยจัดการ
งานต่าง ๆ ของโรงเรี ยนอันจะพึงมี เชื่อว่าหากครู กระทาหน้าที่ของตนให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน
แล้ว ก็คงได้รับความร่ วมมือจากนักเรี ยนอันจะพึงมี เชื่อว่าหากครู กระทาหน้าที่ของตนให้เป็ นแบบอย่าง
ที่ดีแก่นกั เรี ยนแล้ว ก็คงได้รับความร่ วมมือจากนักเรี ยนอย่างแน่นอน ไม่วา่ ในชั้นเรี ยนของท่านจะมี
นักเรี ยนมากน้อยเพียงใด ก็คงจะต้องมีคนเห็นใจและช่วยเหลือท่าน
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เนื่องจากกิจการในชั้นผูใ้ หญ่
กว้างขวางยิง่ กว่าชั้นเด็กฉะนั้นครู จะต้องฝึ กฝนนักเรี ยนให้
ระมัดระวังตัวในการประพฤติให้จงหนัก ให้เหมาะสมกับเป็ นชั้นตัวอย่าง เป็ นกรรมการของโรงเรี ยน
เป็ นตัวแทนของคริ สตจักร การกระทาทุกอย่างต้องอยูใ่ นระเบียบวินยั อย่างเคร่ งครัด ให้สอดคล้องกับ
โครงการของคริ สตจักร
เนื่องจากชั้นผูใ้ หญ่เป็ นชั้นสู งสุ ด ซึ่ งพร้อมที่จะทางานเพื่อพระเจ้า ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้นครู
จึงต้องสอนให้ทุกคนมีความเจนจัดในด้านต่าง ๆ ให้สามารถเป็ นผูน้ า รู ้จกั เป็ นตัวของตัวเอง สามารถ
ปฏิบตั ิงานได้เอง ไม่ตอ้ งอาศัยผูใ้ ดโดยไม่จาเป็ น โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่ งครู จะต้องฝึ กหัดอบรม
นักเรี ยนในชั้นนี้ ย่อ ๆ ดังนี้
1. ความสามัคคีธรรม จาแนกออกเป็ น
ก. ความสามัคคีธรรมในการอธิษฐาน
ข. ความสามัคคีธรรมในการประชุม ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
ค. ความสามัคคีธรรมในการสังสรรค์ต่าง ๆ
ง. ความสามัคคีธรรมในการร่ วมมือกับคริ สตจักร เช่น ถวายเงิน เพื่อซื้ อสิ่ งของที่ขาดแคลน
ต่าง ๆ ช่วยสร้างหรื อซ่อมอาคาร หรื อสิ่ งต่าง ๆ อันเป็ นสมบัติของคริ สตจักร

2. การปฏิบัติคริสตจักร
ก. การเยีย่ มเยียนสมาชิก การเป็ นพยานประกาศเผยแพร่ และการรับใช้ต่างๆ
ข. การให้ความร่ วมมือแก่ช้ นั ต่างๆ ช่วยสอนหนังสื อ ติดตามผูท้ ี่ถวายตัวใหม่ ช่วยเยีย่ มเยียนผูท้ ี่
ขาดการประชุม ชี้แจงและหนุนน้ าใจให้เขามาร่ วมประชุ มในคราวต่อไป ช่วยในการประชุมฟื้ นฟู
ค. การถวาย ต้องถวายทั้งกาลังทรัพย์ กาลังกายเวลา และความสามารถเท่าที่จะกระทาได้ เพื่อ
ช่วยเกื้อกูลความจาเป็ นของคริ สตจักร
การวางระเบียบแบบแผนทั้งหมดที่กล่าวมานี้
ล้วนเป็ นแนวทางที่จะสร้างความเจริ ญวัฒนา
ถาวร ให้แก่โรงเรี ยนคริ สตจักร และสมาชิกทั้งมวล แต่อย่างไรก็ตาม ครู ทุกท่านต้องสังวรไว้วา่ การ
กระทาย่อมดีกว่าการพูด ระเบียบแบบแผนอันดีงามเหล่านี้จะไม่เกิดผลอันใดเลย หากครู ไม่ยอมปฎิบตั ิ
ตาม และต้องจดจาไว้อีกอย่างหนึ่งว่า การที่จะให้การงานของเราเกิดผล และยัง่ ยืนถาวรนั้น เราจะต้อง
ลงมือกระทาเอง จะใช้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดทาแทนไม่ได้ ตัวอย่างเช่นท่านต้องการให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดไหว้ท่าน แต่ท่าน
ไม่เคยไหว้เขาเลยกลับไปวานอื่นให้ไหว้แทน การกระทาเช่นนี้ยอ่ มจะไม่เกิดผลอย่างแน่นอน
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สรุป
1. การจัดตั้งระเบียบแบบแผน ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา จะสัมฤทธิ์ ผลหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การ
ตั้งเป้ าหมายเป็ นสาคัญ
2. ควรจะแบ่งหน้าที่การงานในชั้นของท่าน ให้นกั เรี ยนดูแลรับผิดชอบ
3. การจัดให้นกั เรี ยน อยูใ่ นระเบียบวินยั อันดีงามนั้น จะเป็ นแนวทางให้เด็กดาเนินชีวิตในทางที่
ถูกที่ควร และเจริ ญก้าวหน้าในการปฏิบตั ิพระเจ้า
4. เด็กรุ่ นกลาง มักมีความกระตือรื อร้นช่วยเหลือผูอ้ ื่นทางาน แต่ชอบทาเป็ นหมู่คณะ ไม่ชอบ
ทาตามลาพังเด็กวัยนี้จะยินดีทางานทุกอย่าง หากได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ
5. เยาวชนควรรู้จดั แจงหน้าที่การงานของตนให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและดาเนิ นการงานได้เอง
ควรรู ้วา่ จะขอความช่วยเหลือและคาปรึ กษาหารื อจากใครได้ที่ไหนจุดประสงค์ในการวางระเบียบแบบ
แผนสาหรับเยาวชน จุดประสงค์ในการวางระเบียบแบบแผนสาหรับเยาวชน ก็เพื่อฝึ กฝนพวกเขาให้มี
ความสามารถ ความชานาญในการปฎิบตั ิพระเจ้าเพิ่มขึ้น เพื่อว่าจะได้นาไปปฎิบตั ิในอนาคต
6. การจัดการวางระเบียบแบบแผนในชั้นผูใ้ หญ่ก็เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสปฏิบตั ิรับใช้คริ สตจักร
เพราะถ้าไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั แล้ว ก็จะทาให้การยุง่ เหยิง มีการเกี่ยงงอนกัน ทาให้กิจการของ
คริ สตจักรไม่เจริ ญก้าวหน้า

ข้ อควรคิด
จงไตร่ ตรองวางโครงการ จัดระเบียบแบบแผนในชั้นของท่านให้สุขมุ ให้เกิดผลดีที่สุดเท่าที่จะ
ดีได้ พยายามเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน มีส่วนร่ วมในการสอนและการรับผิดชอบในชั้นให้มากที่สุดเท่าที่
จะมากได้
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บทที่เจ็ด หน้าที่ของครู ภายนอกชั้นเรี ยน
ถ้าท่านต้องการความสาเร็ จในการเป็ นครู รวีวารศึกษาท่านก็จะต้องมีความรับผิดชอบในการ
สอนให้มาก จะถือว่าหน้าที่ของท่านมีเฉพาะในห้องเรี ยนเท่านั้นหาไม่ได้ การรับผิดชอบของครู รวีวาร
ศึกษาระหว่างสัปดาห์หนึ่ง ๆ นั้น สาคัญยิง่ นัก ครู จะต้องคอยเอาใจใส่ ท้ งั ภายนอกและภายในเวลาสอน
เพราะครู รวีวารศึกษาที่แท้จริ งนั้นมิใช่เป็ นเพียงแต่ครู ผสู ้ อนหนังสื อ หากแต่เป็ นพี่เลี้ยงของนักเรี ยนที่
พระเจ้าทรงมอบให้ดูแลรักษา เป็ นผูน้ าเขาเหล่านั้นมาสู่ พระคริ สต์ เป็ นผูป้ ระกาศเผยแพร่ ในการนาผูอ้ ื่น
ให้ได้รับความรอด ครู ที่มีความรักต่อชาวโลกผูห้ ลงหายไปนั้น จะไม่มีความอิ่มเอมใจในการปฏิบตั ิพระ
เจ้าเพียงหนึ่งชัว่ โมงต่อสัปดาห์เลย เพราะหน้าการปฏิบตั ิพระเจ้าในการเป็ นครู น้ ีมีความหมายสาคัญ
และต้องรับผิดชอบกว้างขวางยิง่ นัก ดังจะเห็นได้จากพระบัญชาของพระเยซูซ่ ึ งว่า “เหตุฉะนั้นท่าน
ทั้งหลาย จงออกไป สั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก” บุคคลที่ครู จะต้องเอาใจใส่ ดูแลมีดงั นี้
1. นักเรี ยนในชั้น
2. ครอบครัวของนักเรี ยน
3. ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอด

1. นักเรียนในชั้น
การที่ท่านคลุกคลีอยูก่ บั นักเรี ยนเป็ นเวลานาน ย่อมจะทาให้ทา่ นเข้าถึงอุปนิสัยใจคอ ความ
จาเป็ น ความสนใจความต้องการ และปัญหาต่าง ๆ ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดีสิ่งเหล่านี้แหละคือข้อมูล
ซึ่งจะทาให้ท่านสามารถแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับการสอนให้ไพ้ผลดียงิ่ ขึ้น และสามารถปฏิบตั ิตนให้เข้ากับ
นักเรี ยนของท่านได้ทุกชั้นและทุกคน ซึ่ งถ้าหากท่านละเลยเสี ย ก็จะทาให้คาสอนของท่านไม่เกิดผล
เท่าที่ควรโดยความเป็ นจริ ง ในฐานะที่ท่านเป็ นครู เป็ นพี่เลี้ยงที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้พิทกั ษ์รักษา
นักเรี ยนโดยตรง ฉะนั้นท่านจึงควรหาโอกาสไปเยีย่ มเยียนนักเรี ยนถึงที่บา้ นบ้าง การเยีย่ มเยียนนักเรี ยน
อาจจาแนกได้ดงั นี้
ก. การเยีย่ มเยียนนักเรี ยนใหม่
ท่านควรจะแสดงความเป็ นมิตรกับนักเรี ยน นับตั้งแต่เขาเข้ามาเรี ยนในชั้นใหม่ นักเรี ยนใหม่จะ
กลับมาเรี ยนในชั้นของท่านอีก หรื อไม่น้ นั อยูท่ ี่ตวั ท่านเอง ว่ามีแนวการสอนอย่างไร การวางตัว
เหมาะสมหรื อไม่ และที่สาคัญที่สุดคือ ท่านมีการติดต่อติดตามนักเรี ยนมากน้อยเพียงใดการติดตาม
นักเรี ยน จะโดยการเยีย่ มเยียนหรื อวิธีหนึ่งวิธีใดก็ตาม ย่อมเป็ นผลดีเสมอ เพราะเป็ นเสมือนเชือกคอย
เหนี่ยวรั้งนักเรี ยนมิให้เหิ นห่างจากโรงเรี ยน หากไม่มีการติดตามนักเรี ยนก็เสมือนหนึ่งไม่มีสิ่งเชื่อมโยง
ระหว่างครู กบั นักเรี ยน ซึ่ งย่อมจะทาให้เขาขาดลอยไป ฉะนั้นการเยีย่ มเยียนนักเรี ยนจึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุด
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ของนักเรี ยนก็ควรให้ความสนใจต่อเขา ถามไถ่ความทุกข์สุขของเขาบ้างตามสมควร หากว่าเขาเพิ่งย้าย
มาจากที่อื่น ท่านก็ควรแสดงความเป็ นมิตร ความสนิทสนมแก่เขา และชักชวนเขาเข้าร่ วมประชุม
นมัสการประชุมอธิ ษฐานในโบสถ์ของท่านทุก ๆ อาทิตย์ เพื่อให้เข้าได้รู้เห็น ถึงกิจการของโรงเรี ยน
รวีวารศึกษาคริ สตจักรและขอร้องให้เขาร่ วมมือในกิจการต่าง ๆ ของโรงเรี ยนศึกษาและคริ สตจักรเท่าที่
จะทาได้
ข. การเยีย่ มเยียนนักเรี ยนประจา
นักเรี ยนประจาได้แก่นกั เรี ยนที่มาเรี ยน อย่างสม่าเสมอ หรื อพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ นักเรี ยนที่มา
เรี ยนเป็ นระยะเวลานานแล้วนั้นเอง การเยีย่ มเยียนนักเรี ยนนั้น ครู ควรปฏิบตั ิให้เสมอต้นเสมอปลาย มิใช่
ว่าเยีย่ มเยียนเขาในระยะแรก ๆ ที่ยงั เป็ นนักเรี ยนใหม่อยู่ ครั้นพอคุน้ เคยคุน้ หน้าคุน้ ตาดีแล้วก็เลิกราเสี ย
การกระทาเช่นนี้ก่อให้เกิดผลเสี ยอย่างมาก เพราะจะทาให้นกั เรี ยนคลายความสนิทสนมกับครู เริ่ มห่าง
เหินครู แล้วในที่สุดก็จะหลุดลอยไปดุจว่าวที่ขาดคนถือเชือก ฉะนั้นครู ควรปฏิบตั ิให้สม่าเสมอ อย่าได้
กระทาชนิดพอเป็ นพิธี การที่ได้คนใหม่มา แล้วปล่อยให้คนเก่าหายไป ได้มาคนหนึ่งแล้วหายไปคน
หนึ่งเช่นนี้ จะได้ประโยชน์อะไร อาณาจักรของพระเจ้าไม่มีทางขยับขยายออกไปได้เลย
ง. การเยีย่ มเยียนผูท้ ี่ขาดเรี ยน
เนื่องจากโรงเรี ยนรวีวารศึกษา เป็ นสถาบันแห่งการนาวิญญาณของประชาชนให้มาหาพระเจ้า
ดังนั้นครู รวีวารศึกษาตลอดจนผูร้ ่ วมงานในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาทุกคน จึงต้องตื่นตาตื่นใจ สอดส่ อง
ดูแลนักเรี ยนอยูเ่ สมอ เมื่อนักเรี ยนผูห้ นึ่งผูใ้ ดขาดเรี ยน ก็ควรจะติดต่อสอบถามถึงสาเหตุและหาโอกาส
ไปเยีย่ มเยียนให้ได้ แม้วา่ บางครั้งอาจจะมีสมาชิกคริ สตจักร ออกไปทาการเยีย่ มเยียนนักเรี ยนแทนครู
แต่ครู ทุกคนก็ไม่ควรเพิกเฉย ต้องนึกเสมอว่าหน้าที่รับผิดชอบต่อนักเรี ยนนั้นควรเป็ นครู มิใช่เสมอว่า
การแสดงความเมตตาปรานี มีไมตรี จิต และความรักของครู อย่างจริ งใจนี้แหละ จะดึงดูดจิตใจของ
นักเรี ยนให้ผกู พันกับการเรี ยนอย่างไม่มีวนั เสื่ อมคลาย

2. ครอบครัวของนักเรียน
นักเรี ยนบางคนมาโรงเรี ยนได้ไม่นานก็หยุดหายเงียบไปจากการศึกษา ค้นคว้าหาคาตอบใน
เรื่ องนี้ ปรากกฎอย่างชัดเจนว่า มูลเหตุสาคัญที่ทาให้นกั เรี ยนถอยไปจากความเชื่ อนั้น เป็ นเพราะ ครู รวี
วารหรื อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาคริ สตจักร
บกพร่ องต่อการนาวิญญาณของ
ผูป้ กครองและนักเรี ยนนัน่ เอง โดยปกติแล้วมติหรื อความคิดเห็นของบิดามารดาหรื อผูป้ กครอง ย่อมมี
อิทธิ พลต่อจิตใจของบุตรหลาน หรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความปกครองเป็ นอย่างยิง่ สาหรับครอบครัวที่เป็ นคริ ส
เตียนการที่บุตรหลานของเขาศึกษาในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ไม่ค่อยมีอุปสรรคอันใด แต่สาหรับ
ครอบครัวที่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียนนั้น มักมีอุปสรรคขัดขวางอยูเ่ สมอ การแก้ปัญหานี้จึงขึ้นอยูก่ บั การ
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เอาชนะต่อจิตใจของบิดามารดา หรื อผูป้ กครองของนักเรี ยนเป็ นประการสาคัญ ดังนั้นครู จึงต้องหมัน่
สอดส่ องเยีย่ มเยียนนักเรี ยนและครอบครัวของเขาเสมอ การปฏิบตั ิหน้าที่อย่างจริ งจังอันกอปรด้วยไมตรี
มิตรภาพของครู เช่นนี้ แหละ เป็ นทางหนึ่งเอาชนะจิตใจ ของบิดามารดา ผูป้ กครองนักเรี ยนได้เพราะบิดา
มารดาย่อมต้องการให้บุตรหลานของตนมีระดับจิตใจสู ง และมีอนาคตที่ดีงาม จากการสารวจปรากฏว่า
บิดามารดาผูป้ กครองนักเรี ยนเป็ นจานวนไม่นอ้ ย ที่กลายเป็ นคริ สเตียน เพราะบุตรหลายของตน
วิธีอื่น ๆ ที่จะนาให้บิดามารดาผูเ้ ป็ นปกครองนักเรี ยนสนใจ ในกิจการของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
นอกเหนือไปจากการเยีย่ มเยียน ตามที่ทดสอบมาแล้ว มีดงั นี้
ก. การมอบหมายรายงานหรื อสิ่ งของต่าง ๆ ให้นกั เรี ยนกลับไปทาที่บา้ น ซึ่ งพอจะแยกเป็ นข้อ
ๆ ได้ดงั นี้
(1) การมอบหมายการบ้านให้นกั เรี ยนทา เช่นการฝี มือ แบบฝึ กหัดต่าง ๆ ฯลฯ
(2) ให้ท่องจาข้อพระธรรมให้บิดามารดาฟัง
(3) ให้นกั เรี ยนนาบทเรี ยน “พรทิตย์” หรื อหนังสื อคริ สเตียนอื่น ๆ กลับไปอ่านที่บา้ น เพื่อบิดา
มารดาผูป้ กครอง จะได้มีโอกาสอ่านด้วย
(4) แจกใบปลัว ใบโฆษณาต่าง ๆ ของคริ สตจักรให้แก่นกั เรี ยน
(5) ส่ งจดหมาย และบัตรเชิ ญ ทั้งนักเรี ยนและผูป้ กครอง ให้มาร่ วมกิจการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
เช่นชมการแสดงละคร เล่นดนตรี ของนักเรี ยนและงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างครู และผูป้ กครอง
เป็ นต้น เชื่อว่า การส่ งบัตรเชิญเช่นนี้ คงประสบผลสาเร็ จเป็ นอย่างดีเพราะโดยปกติแล้วผูป้ กครองส่ วน
ใหญ่ ย่อมมีความยินดีและภูมิใจที่จะได้เห็นผลงานของบุตรหลานของตน ปรากฏแก่สายตาผูอ้ ื่น และคง
มีไม่นอ้ ยที่ตอ้ งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครู ให้คาติชมผลงานของครู ตามที่ได้สังเกตจากการ
เปลี่ยนแปลงในชีวติ ของบุตรหลานของตน ซึ่ งจะเป็ นการร่ วมมือประสานงาน ระหว่างครู กบั ผูป้ กครอง
นักเรี ยนให้สนิทแนบแน่นยิง่ ขึ้น
ข. การเยีย่ มเยียนครอบครัวของนักเรี ยน
ตอนแรก ๆ ครู อาจจะเยีย่ มเยียมครอบครัวของนักเรี ยน โดยอาศัยนักเรี ยนเป็ นสื่ อเชื่ อมโยง แต่
เมื่อครู ได้ดาเนินการติดต่อกับครอบครัวของนักเรี ยน จนเป็ นที่สนิทสนมดีแล้ว ต่อไปก็เป็ นหน้าที่
โดยตรงของท่าน ที่จะโน้มน้าวจิตใจบิดามารดาผูป้ กครองของนักเรี ยน ให้หนั มาหาพระคริ สต์การเยีย่ ม
เยียนครอบครัวของนักเรี ยนจะสัมฤทธิ์ ผลยิง่ ขึ้น หากท่านปฏิบตั ิตามหัวข้อต่อไปนี้อย่างเคร่ งครัด
(1) การตั้งเป้ าหมาย ก่อนที่ท่านจะไปเยีย่ มเขาควรตั้งเป้ าหมายให้เรี ยบร้อยไว้ก่อนว่า ท่านไป
เพื่ออะไร เมื่อไปถึงแล้วจะทาอย่างไร แล้วอธิ ษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือนาท่าน
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(2) การสนทนาปราศรัย การสนทนาปราศรัยระหว่างท่าน กับผูป้ กครองของนักเรี ยน ควร
เป็ นไปฉันท์มิตและแจ้งให้เขารู ้ถึงจุดประสงค์ในการมาของท่าน
(3) การวางตัว ต้องปรับตัวให้เข้ากับทุกคนในบ้านนั้น อย่าทาให้เขาต้องเคอะเขินหรื อกระดาก
อาย ต้องมีความอดทนและมีความระวังระไว พร้อมที่จะแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า ในการสนทนาปราศรัย
กับเขา ถ้าหากผูป้ กครองของนักเรี ยนหรื อคนในบ้านนั้นมีความคิดเห็น ในด้านจิตใจวิญญาณไม่
เหมือนกันคือมีท้ งั คนที่เห็นพ้องกับท่าน และกระหายที่จะรับฟังเรื่ องราวจากท่าน และคนที่มีความ
คิดเห็นตรงกันข้ามหรื อคัดค้านจากท่าน และคนที่มีความคิดเห็นตรงกันข้ามหรื อคัดค้านท่าน ก็จงหา
โอกาสกลับมาเยีย่ มเยียนเขาใหม่อีกครั้งหนึ่ง กาหนดเวลาเฉพาะตอนที่ท่านสามารถพบปะผูท้ ี่มีความ
สนใจเท่านั้น แล้วอธิ บายเรื่ องราวของพระเจ้าให้เขาฟังตามที่เขาต้องการ กระทาเช่นนี้ อยูเ่ รื่ อย ๆ กระทัง่
เขาเกิดความเชื่อ เมื่อมาถึงขึ้นนี้แล้ว เขาคงสามารถโน้มน้าวจิตของฝ่ าย ที่มีความเห็นตรงกันข้ามได้อีก
แรงหนึ่งช่วยให้งานนาวิญญาณของท่านบรรลุความสาเร็ จง่ายขึ้น
ก่อนที่ท่านจะลากลับทุกครั้ง หากเห็นว่าโอกาสเหมาะสมดี ท่านก็ควรจะขออนุ ญาตเจ้าของ
บ้าน ให้ท่านได้อธิ ษฐานเผื่อเขา และครอบครัวของเขา ขอให้พระเจ้าทรงอวยพระพร ช่วยเหลือ
ตอบสนองความต้องการของครอบครัวนั้น ๆ ถ้าท่านรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ และอดทนแล้ว
พระองค์ก็จะทรงเปิ ดหนทางให้ท่าน และช่วยท่านจนประสบผลสาเร็ จอย่างแน่นอน
ค. ผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความรอด
กิจการของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
เป็ นกิจการที่กาลังขยายวงออกไปอย่างกว้างขวางและ
สม่าเสมอ ทุกครั้งที่ครู ออกไปเยีย่ มเยียนผูท้ ี่ขาดเรี ยนนั้น จะได้รับรายชื่อของบุคคลอื่นที่ยงั ไม่ได้รับ
ความรอด เพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ อย่างน้อยครั้งละสามคน บุคคลเหล่านี้อาจจะเป็ นผูท้ ี่ท่านไปเยีย่ มโดยตรงหรื อ
อาจเป็ นญาติพี่นอ้ ง สมาชิกภายในครอบครัวเดียวกันกับเขา หรื ออาจเป็ นแขกผูไ้ ปมาหาสู่ บุคคลผูน้ ้ นั ซึ่ ง
ได้มีโอกาสร่ วมสนทนากับท่าน หรื ออาจเป็ นผูค้ นที่ท่านพบในระหว่างทางก็ได้ ซึ่ งนับเป็ นโอกาสดีของ
ครู ในอันที่จะช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้ได้รับความรอด ครู ควรจะส่ งรายชื่อและรายงานเกี่ยวกับบุคคล
เหล่านี้ไปให้คริ สตจักร เพื่อว่าจะได้ร่วมมือกันออกไปเยี่ยมเยียนเขา หาทางนาเขามาหาพระองค์ และ
หากว่าบุคคลดังกล่าวอยูน่ อกวงอาณาเขตความรับผิดชอบของคริ สตจักรของท่าน ก็ขอให้ส่งรายชื่อ
ต่อไปยังคริ สตจักรที่อยูใ่ นท้องถิ่นของเขา เพื่อว่าคริ สตจักรนั้นจะได้ดาเนินการต่อไป ซึ่ งจะเป็ นการ
เผยแพร่ การเป็ นพยานของท่านให้กว้างขวางออกไปได้เช่นเดียวกัน การแสวงหาผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับความ
รอดให้ได้ผล ควรปฏิบตั ิดงั นี้
(1) หากว่าท่านไปเองไม่ได้ ให้ผอู ้ ื่นไปแทน อาจจัดเป็ นหมู่คณะไปก็ได้
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(2) หากว่าเขาอยูใ่ กล้คริ สตจักรของท่าน ก็ควรหมัน่ ไปหาเขา และหาทางพาเขาไปร่ วมประชุม
ในคริ สตจักร
(3) หากบุคคลที่ท่านกาบังติดตามแสวงหานั้น มีเพื่อนฝูงร่ วมสานักงานเป็ นสมาชิกคริ สตจักร
ของท่าน ก็จงขอร้องให้สมาชิกคริ สตจักรผูน้ ้ นั ทาหน้าที่ติดตามเขาสื บต่อจากท่าน เพื่อว่าท่านจะได้มี
เวลาแสวงหาผูอ้ ื่นต่อไป
(4) ช่วยสร้างความสามัคคีธรรม โดยการร่ วมประชุม ร่ วมสังสรรค์ในงานต่าง ๆ กับบิดามารดา
ผูป้ กครองของนักเรี ยน หรื อเพื่อบ้าน
(5) เมื่อมีผหู ้ นึ่งผูใ้ ดในครอบครัว ของผูท้ ี่กาลังติดตามแสวงหา เจ็บป่ วย หรื อต้องการความ
ช่วยเหลือจากคริ สตจักร ก็จงเชิญศิษยาภิบาลของท่านไปหาเขาโดยตรง
(6) ขอร้องให้สมาชิกคริ สตจักรอื่น ๆ อธิ ษฐานเผื่อบุคคลที่ท่านกาลังติดตามแสวงหา
ด้วยระบบการจดรายชื่ อของผูท้ ี่ครู ไปเยีย่ ม หรื อตั้งใจว่าจะไปเยีย่ น ส่ งไปให้คริ สตจักรและการ
ร่ วมมืออย่างเข้มแข็งเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างครู กบั เจ้าหน้าที่ของคริ สตจักรดังกล่าวนี้แหละ จะ
ทาให้การรับใช้พระเจ้าในด้านนี้ ขยายวงกว้างออกไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ผลสาเร็ จชั้นแรกของงานนี้
คือ กิจการของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา สามารถเผยแพร่ เข้าไปในหมู่บา้ นอื่น ๆ เมื่อกิจการของโรงเรี ยน
รวีวารศึกษาเจริ ญงอกงามขึ้น ก็จะเป็ นรากฐานสาคัญ ให้เกิดการก่อตั้งคริ สตจักรในหมู่บา้ น
เหล่านั้นในภายหลัง ทาให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด

สรุป
1. ถ้าท่านต้องการประสบความสาเร็ จ ในการรับใช้พระเจ้า ท่านจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของ
ท่านมากยิง่ ขึ้น ทั้งในและนอกโรงเรี ยนรวีวารศึกษา จะถือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้น
หาได้ไม่ แต่จะต้องรับใช้พระเจ้าทุกวัน
2. นอกจากสอนในโรงเรี ยนแล้ว ท่านควรจะติดตามนักเรี ยน โดยการเยีย่ มเขาถึงบ้าน โดยการ
เยีย่ มเขาถึงบ้าน
3. การที่นกั เรี ยนในโรงเรี ยนขาดเรี ยน และขาดการประชุมของคริ สตจักร หรื อเหิ นห่างจาก
พระเจ้านั้น บ่อยครั้งก็เป็ นความผิดพลาดของครู ในการเอาชนะต่อจิตใจของบิดามารดาหรื อผูป้ กครอง
ของนักเรี ยน
4. คิดโดยเฉลี่ยแล้ว ทุก ๆ ครั้งที่ท่านออกไปเยีย่ มนักเรี ยน ท่านจะหารายชื่ อของบุคคลอื่น ๆ ได้
อีก อย่างน้อยสามคน ซึ่ งท่านอาจจะนาเขาให้เป็ นสมาชิกโรงเรี ยนรวีวารศึกษาได้ในที่สุด
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ข้ อควรคิด
ขอให้ไตร่ ตรองถึงภารกิจต่าง ๆ ที่ท่านกาลังกระทาอยูแ่ ละปรับปรุ งให้ดียงิ่ ขึ้น ให้ผลงานของ
ท่านของท่านแผ่คลุมออกไปถึงบุคคลอื่น ๆ นอกชั้นเรี ยน เพื่อให้กิจการในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาของ
ท่านขยายกว้างขวางออกไป จงกาหนดโครงการในอนาคตลงไปให้แน่นอนว่า จะขยายงานออกไป
อย่างไรแค่ไหน ภายในระยะเท่าใด แล้วอธิ ษฐานทูลขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือ ให้บรรลุผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
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บทที่แปด การรู้ จักรับผิดชอบในหน้ าทีก่ ารงานของท่ าน
“อย่าให้ผู ้ ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็ นแบบแก่คนทั้งปวงที่เชื่ อ ในทาง
วาจาการประพฤติความรัก ความเชื่อ และความบริ สุทธิ์ ” (1ทิโมธี 4:12)
เนื่องจากครู เป็ นผูท้ ี่มีความสาคัญในการรับใช้พระเจ้ามาก เป็ นหัวใจของรวีวารศึกษา และเป็ น
หัวเรี่ ยวหัวแรงในคริ สตจักร ดังนั้นจึงต้องรู ้จกั รับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ให้เหมาะสมกับตาแหน่ง
หน้าที่ซ่ ึ งพระเจ้าทรงมอบหมายให้ จะต้องเป็ นตัวอย่างที่ดี ในการสาแดงความจริ งของพระเจ้าให้แก่
นักเรี ยน และบรรดาผูท้ ี่ท่านแสวงหาทั้งทางวาจาและการประพฤติ และต้องคอยสอดส่ องดูแลรักษาจิต
วิญญาณของพวกเขา มิให้ถอยห่างไปจากพระเจ้าเสมือนหนึ่งท่านระวังรักษาสิ นค้าที่มีค่า ซึ่ งเปราะ
แตกหักง่ายในการขนส่ ง การรับผิดชอบในหน้าที่การงานของท่านนั้นหากจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว มี
มากมายหลายประการด้วยกันแต่ในวันนี้จะขอสรุ ปโดยย่อ พอเป็ นสังเขปดังนี้
1. การรับผิดชอบต่อพระเจ้า
2. การรับผิดชอบต่อนักเรี ยนในชั้นของท่าน
3. การรับผิดชอบต่อคริ สตจักร
4. การรับผิดชอบต่อโรงเรี ยนรวีวารศึกษา

1. การรับผิดชอบต่ อพระเจ้ า
การที่ท่านเป็ นครู รวีวารศึกษา และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเกิดผล ก็เพราะพระเจ้าทรง
มอบหมายหน้าที่การเป็ นครู ให้ท่าน พระองค์ประทานสิ ทธิ พิเศษให้แก่ท่าน ฉะนั้นท่านจึงต้องสานึก
พระมหากรุ ณาธิคุณของพระองค์ ปฏิบตั ิรับใช้พระองค์จนสุ ดความสามารถด้วยความสัตย์ซื่อ บุ คคลที่
เป็ นครู รวีวารศึกษา โดยที่พระเจ้าไม่ได้ทรงแต่งตั้งนั้น มักทางานไม่ได้เลย เพราะรากฐานแห่งความนึก
คิดมิได้มาจากพระเจ้า ตัวอย่างเช่นนี้มกั จะมีอยูท่ วั่ ไป บางคนเป็ นครู ก็เพราะถือว่าเป็ นหน้าที่ เป็ นภิจการ
คริ สตจักรที่ตอ้ งบังคับตัวให้ทาบางคนเป็ นครู ก็เพราะการกีดกัน ไม่ให้บุคคลที่ตนไม่ชอบได้มีโอกาส
เป็ นครู บางคนเป็ นครู ก็เพราะได้รับการขอร้องจากศิษยาภิบาลและคริ สตจักร การเป็ นครู ที่มิได้เป็ นตาม
น้ าพระทัยของพระเจ้า กระทาไปอย่างมีเงื่อนงาอาพรางมิได้เกิดจากใจจริ งเช่นนี้ จะเกิดผลได้อย่างไร
ยอร์จเฮอร์ เบิร์ตปาลเมอร์ อดีตอาจารย์คนหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด จ่ายเงินเลี้ยงดูค้ าจุน เป็ นรางวัล
ตอบแทนการปฏิบตั ิหน้าที่ของข้าพเจ้า ซึ่ งหากว่าข้าพเจ้าสามารถกระทาได้ ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเองนัน่
แหละ ที่สมควรจะจ่ายทรัพย์ให้แก่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด หรื อสละเวลาให้แก่มหาวิทยาลัย โดยไม่คิด
สิ นจ้างรางวัลใด ๆ เลย จึงจะเป็ นการถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเป็ นการตอบแทน ในการที่มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ด
ได้ให้สิทธิ แก่ขา้ พเจ้าเป็ นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น” นี่เป็ นการแสดงให้เห็นซึ่ งน้ าใจอันดีงามของ
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ครู ที่แท้จริ ง ที่ครู ทุกคนควรยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ คือเมื่อพระเจ้าได้ประทานสิ ทธิ พิเศษให้แก่
ท่าน ท่านก็ควรใช้สิทธิ ที่ได้รับนั้น ปฏิบตั ิรับใช้พระองค์เป็ นการตอบแทน

2. การรับผิดชอบต่ อนักเรียน ในชั้นของท่ าน
เนื่องจากท่านผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิดกับนักเรี ยน มีโอกาสเรี ยนรู ้ถึงนิสัยใจคอ ความสามารถ ความสนใจ
ส่ วนที่ดีและจุดบกพร่ องของนักเรี ยนมากกว่าผูอ้ ื่น ฉะนั้นจึงไม่มีผใู ้ ดที่จะสามารถรับผิดชอบต่อนักเรี ยน
ได้ดีกว่าท่าน เมื่อเป็ นเช่นนี้ ท่านจึงควรเอาใจใส่ ดูแลพวกเขาอย่างเคร่ งครัด หน้าที่ที่ครู พึงกระทาเพื่อ
นักเรี ยนในชั้นของท่านมีดงั นี้
ก. อธิ ษฐานเพื่อนักเรี ยน การที่ครู ได้เตรี ยมการสอน ในด้านต่าง ๆ ไว้อย่างดีแล้วนั้น ยังไม่เป็ น
การเพียงพอ สิ่ งที่จาเป็ นอีกอย่างหนึ่ง ก่อนที่ท่านจะเข้าสอนก็คือการอธิ ษฐาน ครู จะต้องอธิ ษฐาน ขอให้
พระเจ้าทรงเตรี ยมจิตใจของนักเรี ยน ให้เปิ ดรับเอาคาสอนของท่าน ทูลเสนอความต้องการ และ
ข้อบกพร่ องของพวกเขาต่อพระเจ้า และทูลขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาการสอนของท่านให้
เกิดผล การอธิ ษฐานนับเป็ นหัวใจของการนาวิญญาณเข้าเฝ้ าพระเจ้า ดังนั้นท่านจึงต้องอธิ ษฐานเผื่อ
นักเรี ยนของท่านเป็ นประจาทุกวัน
ข. เป็ นที่ปรึ กษาของนักเรี ยน การเป็ นครู ที่ดีน้ นั มิใช่วา่ จะเอาใจใส่ ต่อการสอน เพียงอย่างเดียว
เท่านั้นก็หาไม่ท่านจะต้องมีความโอบอ้อมอารี แสดงความเป็ นมิตรกับนักเรี ยน คอยให้ความอ่บอุ่นใน
ด้านจิตใจแก่พวกเขา พร้อมที่จะเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาแก่เขาทุกเมื่อ ไม่วา่ กรณี หนึ่งกรณี ใดก็ตาม
การปฏิบตั ิที่สูงส่ งไปด้วยคุณธรรม ตามคาสอนของพระเจ้าเช่นนี้แหละ จะโน้มน้าวให้นกั เรี ยน
เจริ ญก้าวหน้า และเข้าใจในปั ญหาฝ่ ายจิตวิญญาณจิตได้ดี โดยไม่จาเป็ นต้องใช้นกั จิตวิทยาใด ๆ มาสั่ง
สอนพวกเขาเลย จงเชื่อฟังพระเจ้า และพระองค์จะได้ประทานสติปัญญาความรู ้ให้แก่ท่าน เพื่อว่าจะได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลนักเรี ยนของท่านและผูอ้ ื่น ได้อย่างถูกต้องตามน้ าพระทัยของพระองค์
ค. สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้า ให้แก่นกั เรี ยนในแต่ละชัว่ โมงสอนนั้น ครู ควรหาทางสั่งสอน
พระวจนะของพระเจ้าให้แก่นกั เรี ยนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เรื่ องราวอื่นใดที่ไม่สาคัญควรตัดทิง้ ให้
หมด จงอย่าให้การอันไร้สาระมาแย่งชิง “เวลา” สอนพระวจนะของพระเจ้าได้ เพราะจะทาให้จิตใจของ
นักเรี ยนไขว้เขว และการสอนไม่เกิดผลเท่าที่ควร
ง. ประพฤติตวั ให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยนโดยปกติแล้ว เด็ก ๆ มักจะเลียนแบบจากผูใ้ หญ่ไม่
ว่าผูใ้ หญ่จะทาอะไร ถูกหรื อผิด ดีหรื อชัว่ อย่างไร เด็กก็มกั จะทาตาม ดังนั้นครู รวีวารศึกษาทุกคนจึงควร
เป็ นแบบอย่างอันดีงาม แก่นกั เรี ยนของตนในทุกด้าน นับตั้งแต่การวางตัวในการสอน การเอาใจใส่ ดูแล
นักเรี ยน การให้ความยุติธรรม ไม่ลาเอียง หรื อเลือกที่รักมักที่ชงั ความสุ ภาพเรี ยบร้อยอ่อนหวาน ความ
ขยันหมัน่ เพียรในการงาน การเคร่ งครัดในการไปโบสถ์ การเป็ นพยาน เป็ นผูน้ าการประชุมการท่องจา
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ข้อพระธรรม การให้ความร่ วมมือกับผูอ้ ื่น ฯลฯ ครู จะต้องปฏิบตั ิให้เคร่ งครัด อย่าละเลยเพิกเฉยเป็ นอัน
ขาดเพราะจะเป็ นเหตุให้นกั เรี ยนเข้าใจผิดและกระทาตาม ซึ่ งจะก่อให้เกิดความเสี ยหาย แก่โรงเรี ยนรวี
วารศึกษาและคริ สตจักรได้
จ. นมัสการพระเจ้าร่ วมกับนักเรี ยน ในการประชุม (ก่อนแยกชั้นเรี ยน) ในการประชุมก่อนแยก
ชั้นเรี ยนครู ควรเข้าประชุมร่ วมกับนักเรี ยนทุกครั้ง
ต้องแสดงให้นกั เรี ยนเห็นถึงความสาคัญของการ
ประชุม และสารวจกิริยามารยาทให้ดีที่สุด สาแดงความเคารพพระเจ้าอย่างแท้จริ งและต้องระลึกเสมอ
ว่า โบสถ์เป็ นที่ประทับของพระเจ้าจึงไม่กระทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดอันเป็ นการไม่บงั ควร ในที่ประชุม
นมัสการเป็ นอันขาด การประพฤติอนั เป็ นแบบอย่างดีงามของครู นี่แหละ จะโน้มน้าวจิตใจของนักเรี ยน
ให้มีความศรัทธายึดมัน่ ในพระเจ้า และเชื่ อฟังคาสัง่ สอนของครู ยงิ่ ขึ้น
ฉ. หนุนน้ าใจของนักเรี ยน ให้มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิพระเจ้า การที่ครู คอยเอาใจใส่
ต่อนักเรี ยนหนุนน้ าใจของพวกเขาอยูเ่ สมอนั้น ย่อมเป็ นทางที่สามารถเปลี่ยนจิตใจของนักเรี ยนให้เชื่ อ
พระคริ สต์ และกลายเป็ นคนที่มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิพระเจ้าเช่นเดียวกัน สาเหตุประการ
หนึ่งที่นกั เรี ยนไม่มาเรี ยนในวันอาทิตย์ หรื อเรี ยนบ้างหยุดบ้างก็คือความผิดพลาดของครู ในการที่ละเลย
ไม่เอาใจใส่ ต่อนักเรี ยน ขาดการหนุ นน้ าใจ และหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของนักเรี ยนนัน่ เอง
ช. นานักเรี ยนให้มาเชื่อพระเยซูคริ สตเจ้า เนื่องจากการนาวิญญาณมาหาพระคริ สต์ เป็ นหน้าที่
สาคัญที่สุดของคริ สเตียน ดังนั้นครู รวีวารศึกษาทุกคนจึงต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการนาวิญญาณของ
นักเรี ยนให้หนั มาหาพระคริ สต์ดุจเดียวกับศิษยาภิบาล ซึ่ งจะต้องดูแลรับผิดชอบต่อวิญญาณของสมาชิก
คริ สตจักรนัน่ เอง ถ้าครู ผดิ พลาดในเรื่ องนี้ การสอนก็ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด
ซ. การประพฤติตน ให้เป็ นที่ประทับใจของนักเรี ยน การประพฤติตนให้เป็ นที่ประทับใจของ
นักเรี ยน นับเป็ นสิ่ งสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ในการจูงใจนักเรี ยนให้สนใจฝักใฝ่ ต่อการเรี ยน ใน
โรงเรี ยนรวีวารศึกษา เพราะจากผลของการสารวจปรากฏว่า นักเรี ยนที่เลิกเรี ยนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
เมื่อเติบโตขึ้นเป็ นหนุ่มสาว มีจานวนถึงเจ็ดสิ บเปอร์ เซ็นต์ หากว่าท่านรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานของ
ท่านอย่างเต็มที่ พยายามติดตามนักเรี ยนอยูเ่ สมอ และปฏิบตั ิตนให้เป็ นที่ประทับใจของนักเรี ยน
ตลอดเวลาแล้ว เชื่อว่าเรื่ องราวเช่นนี้คงไม่เกิดขึ้นในชั้น และโรงเรี ยนรวีวารศึกษาของท่านอย่างแน่นอน

3. การรับผิดชอบต่ อคริสตจักร
เนื่องจากคริ สตจักรและโรงเรี ยนรวีวารศึกษา มีความสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด เป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน จะแบ่งแยกงานของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา และคริ สตจักรเป็ นคนละส่ วน และคิดจะทาให้
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาเจริ ญก้าวหน้าโดยไม่ยอมร่ วมมือกับคริ สตจักรเลยนั้น ย่อมเป็ นไปไม่ได้ฉะนั้นครู
รวีวารศึกษาทุกคน จึงต้องสอดส่ องให้ความร่ วมมือช่วยเหลือคริ สตจักรให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ไม่วา่
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จะเป็ นงานเล็กน้อย หรื องานหนักเพียงใด เพื่อจรรโลงและสร้างสรรความเจริ ญก้าวหน้าให้แก่โรงเรี ยน
และคริ สตจักร เพราะโรงเรี ยนรวีวารศึกษา และคริ สตจักรจะเข้มแข็งยัง่ ยืนวัฒนาถาวรอยูไ่ ด้ ก็ข้ ึนอยูก่ บั
ความร่ วมมือของครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องนี่เอง หากครู พากันเพิกเฉย เห็นแก่ตวั ไม่นาพาต่อภาระหน้าที่การ
งานของตน โรงเรี ยนและคริ สตจักร ก็จะไม่เจริ ญก้าวหน้า มีแต่จะคงที่หรื อมิฉะนั้นก็เสื่ อมลง ครู ทุกคน
จึงควรกระตือตือร้นขยันขันแข็ง รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนให้ดี จงกระทาทุกสิ่ งซึ่ งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อคริ สตจักรและยึดถือคาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์ซ่ ึ งว่า “อย่าให้ผใู ้ ดหมิ่นประมาทความ
หนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็ นแบบแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ ในทางวาจา การประพฤติความรักความเชื่อ และ
ความบริ สุทธิ์” (1 ทิโมธี 4:12) เป็ นหลักชีวติ การเป็ นครู ของท่าน ย่อมเป็ นจุดสนใจที่ผอู ้ ื่นเพ่งเล็งให้
ความสนใจอยูเ่ สมอ ฉะนั้นควรกระทาตนให้เป็ นตัวอย่างที่ดีแก่นกั เรี ยน และคนทัว่ ไป ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง เพื่อว่าพวกเขาจะได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตาม เพื่อจะได้ช่วยกันพัฒนากิจการของโรงเรี ยนและ
คริ สตจักร ให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไปจงเริ่ มตั้งแต่หน้าที่เล็ก ๆ น้อย ๆ เป็ นต้นไป เช่นการไปโบสถ์อย่าง
สม่าเสมอ การถวายทรัพย์ การรับผิดชอบในการประชุมอธิ ษฐาน การประชุมฟื้ นฟู ฯลฯ อนึ่งนอกจาก
การกระทาของท่าน จะเป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับคนอื่นแล้ว ยังเป็ นการหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของท่าน
โดยตรงอีกด้วย

4. การรับผิดชอบต่ อโรงเรียนรวีวารศึกษา
ในข้อ 3 ที่แล้ว ได้กล่าวถึงการรับผิดชอบต่อโรงเรี ยนรวีวารศึกษามาบ้างแล้ว แต่ก็เป็ นการกล่าว
รวม ๆ อันเป็ นลักษณะภายนอกโดยทัว่ ไป แต่ในข้อนี้จะไม่แบ่งแยกหน้าที่การดาเนินงานของครู ภายใน
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาโดยเฉพาะ
การที่ครู จะสามารถดาเนินการงานของโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ให้ได้ผลดีน้ นั จาต้องรู ้ถึงนโยบาย
โครงการ และระเบียบแบบแผนของโรงเรี ยนนั้น ให้ถ่องแท้เสี ยก่อน สิ่ งที่ท่านควรรู ้ เกี่ยวกับการ
รับผิดชอบของท่าน ต่อโรงเรี ยนรวีวารศึกษามีดงั ต่อไปนี้
ก. ผูร้ ่ วมงานกับท่าน ท่านจะต้องรู ้วา่ การงานของท่านเกี่ยวข้องกับแผนกใดบ้าง ในแผนกนั้นมี
กี่คน ใครบ้างสิ ทธิ ของท่านเกี่ยวกับแผนกนั้นมีมากน้อยเพียงใด เพื่อว่าการติดต่อประสานงานจะได้
เป็ นไปอย่างถูกต้อง และจะได้ใช้สิทธิ ท่าน ในการสร้างความเจริ ญให้แก่โรงเรี ยนอย่างเต็มที่เป็ นต้นว่า
การเสนอข้อคิดเห็น การลงมติเลือกผูน้ า หรื อการประชุมอื่น ๆ ครู ที่สนใจต่อกิจการของส่ วนรวม ขาด
การประสานกับผูอ้ ื่น ไม่รู้จกั ใช้สิทธิ ของตนให้เหมาะสมย่อมไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์อนั ใด แก่
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาได้เลย
ข. การแต่งตั้งของท่าน งานสอนในโรงเรี ยนรวีวารศึกษา เป็ นงานที่ส่งผลให้ท่านได้รับความสุ ข
ยัง่ ยืนเป็ นนิตย์ ฉะนั้นท่านจะถือว่าเป็ นงานที่ไม่สาคัญไม่ได้เป็ นอันขาด ท่านจะต้องตระหนักใน
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ความสาคัญ ของการที่ท่านได้รับแต่งตั้ง ให้เป็ นครู รวีวารศึกษาให้มาก การแต่งตั้งครู อาจกระทาใหม่ทุก
ๆ ปี การที่ท่านจะมีโอกาสเป็ นครู รวีวารศึกษาอีกต่อไปหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาความสามารถ
และความเหมาะสมของท่าน
มิใช่ถือเอาระยะเวลาอันยาวนานที่ท่านสอนมาเป็ นบรรทัดฐานในการ
แต่งตั้ง หากท่านสอนดีก็คงจะมีโอกาสได้รับแต่งตั้งในปี ต่อไปอีก ระยะเวลาการสอนอันเนิ่นนานที่ท่าน
ได้รับการแต่งตั้ง ย่อมหมายถึงความไว้วางใจในหน้าที่ซ่ ึ งพระเจ้าประทานให้แก่ท่าน จงเชื่อวางใจใน
พระองค์และมอบอนาคตไว้กบั พระองค์ จงปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ ด้วยความเสี ยสละ ภายใต้
การทรงนาของพระองค์เพราะสิ่ งเหล่านี้เป็ นหลักสาคัญ ในการยกระดับมาตรฐานโรงเรี ยนรวีวารศึกษา
ของท่านให้สูงขึ้น
ค. การร่ วมมือของท่าน ในโรงเรี ยนรวีวารศึกษาแต่ละแห่ง ย่อมมีครู หรื อผูร้ ่ วมรับผิดชอบหลาย
คน ฉะนั้นท่านจึงควรให้ความร่ วมมือช่วยเหลือแบ่งภาระ ซึ่ งกันและกัน เคารพในสิ ทธิ และหน้าที่ซ่ ึ งกัน
และกัน อธิ ษฐานเผื่อและหนุ นน้ าใจซึ่ งกันและกัน การหนุ นน้ าใจนี้ เป็ นสิ่ งสาคัญมาก นอกจากจะเป็ น
เครื่ องยึดเหนี่ยว ระหว่างเพื่อนร่ วมงานของท่าน ยังเป็ นประโยชน์ในการสอนอย่างยิง่ อีกด้วยอย่างไรก็
ตาม อันตรายอย่างหนึ่งซึ่ งท่านและครู ทุกคนควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด ก็คืออย่าทาให้นกั เรี ยนสนใจใน
ตัวท่านแต่อย่างเดียว จนกระทัง่ ลืมสนใจต่อกิจการและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ครู ที่แท้จริ งย่อมจะ
ไม่ทาเช่นนั้น แต่จะต้องช่วยกันสร้างสรรนักเรี ยนให้มีความเข้มแข็งฝ่ ายจิตวิญญาณมีความกระตือรื อร้น
ต่อกิจการทั้งหมดของคริ สตจักร
ง. การเตรี ยมตัวของท่าน นอกเหนือจากการเตรี ยมตัวในด้านเตรี ยมการสอน ดังได้กล่าวมาแล้ว
ในบทต้น ๆ สิ่ งที่ท่านจะต้องเตรี ยมตัวเพิ่มขึ้นอีก เพื่อให้การงานทุกอย่างดาเนินไปอย่างเรี ยบร้อย และมี
สมรรถภาพก็คือ
(1) การประชุมผูร้ ่ วมงาน ควรจัดให้มีการประชุมระหว่างครู และผูร้ ่ วมงานทุกฝ่ ายเป็ นประจา
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อร่ วมกันจัดแผนการของโรงเรี ยน ทาความเข้าใจในปั ญหาต่าง ๆ เพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ
(2) การอบรมครู เป็ นความจริ งที่วา่ ครู มีความรู ้ยอ่ มมีสมรรถภาพในการทางาน และเป็ นที่
ปรารถนาของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาทุกแห่ง หากคริ สตจักรของท่านหรื อคริ สตจักรในบริ เวณข้างเคียงจัด
ให้มีการอบรมครู ข้ ึน ก็ควรเข้ารับการอบรมด้วยเพื่อให้มีความรอบรู ้ยงิ่ ขึ้น จะได้นาเอาข้อคิดเห็นและ
ความรู ้ที่ได้รับมานั้น ไปสอนนักเรี ยนและรับใช้พระเจ้าในด้านอื่น ๆ ให้เกิดผลเต็มที่ เพราะการ
ปรับปรุ งตัวเองให้เป็ นครู ที่ดีที่สุดนั้นไปสอนนักเรี ยนและรับใช้พระเจ้าในด้านอื่น ๆ ให้เกิดผลอย่าง
เต็มที่ เพราะการปรับปรุ งตัวเองให้เป็ นครู ที่ดีที่สุดนั้น เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของท่านต่อพระเจ้าโดยตรง
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จ. เครื่ องมือของท่าน โดยปกติแล้วไม่วา่ การทางานประเภทใด ๆ ก็ตามต้องอาศัยเครื่ องมือ
ทั้งสิ้ น หากปราศจากอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือเสี ยแล้ว จะไม่สามารถดาเนินงานได้เลย เป็ นต้นว่า ถ้าท่าน
ต้องการขับรถจะเพื่อไปติดต่อธุ รการงาน หรื อท่องเที่ยวก็ตาม ท่านก็จะต้องมีรถยนต์ มีน้ ามันมีทุกอย่าง
พร้อม จะขาดสิ่ งหนึ่งไม่ได้ หากมีรถแต่ไม่มีน้ ามันเชื้ อเพลิงก็แล่นไม่ได้ หรื อมีแต่ตวั ถึงรถยนต์ แม้จะมี
น้ ามันแต่ไม่มีเครื่ องยนต์ ไม่มีลอ้ รถ มันก็ไม่อาจแล่นไปได้ การเป็ นครู ก็เช่นเดียวกัน หากมีแต่ตวั เปล่า
แต่ขาดเครื่ องไม้เครื่ องมือ ก็ทาการสอนไม่ได้ดี เพราะขาดสื่ อกลางในการที่จะทาให้นกั เรี ยนเข้าใจ
เครื่ องมือของครู มีดว้ ยกันหลายอย่างแต่พอจะแยกเป็ นสังเขปได้สองประเภท ดังนี้
(1) เครื่ องมือสาหรับบันทึกรายการต่าง ๆ ได้แก่สมุด ปากกา ปากกาลูกลื่น ดินสอ ฯลฯ สาหรับ
จดรายชื่ อนักเรี ยน รายชื่ อและที่อยูข่ องผูท้ ี่เราได้นามาหาพระเจ้า สมุดบันทึกเป็ นเพียงเครื่ องช่วยความจา
เพื่อให้ท่านสามารถปฏิบตั ิพระเจ้าได้อย่างถูกต้องโดยไม่หลงสับสน และเป็ นสถิติสาหรับเปรี ยบเทียบ
ความเจริ ญฝ่ ายวิญญาณจิตของบุคคล ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบท่านเท่านั้น รายชื่อนักเรี ยนหรื อสมาชิก
ต่างๆ ที่ท่านได้บนั ทึกเอาไว้ ท่านจะต้องติดตามแสวงหา และนามาหาพระเจ้าอย่างสุ ดความสามารถ
อย่าได้ลบชื่อของเขาออกจากสมุดบันทึกของท่าน
โดยการปล่อยปละละเลยไม่ยอมติดตามพวกเขา
เพราะถ้าท่านทาเช่นนั้น ก็เท่ากับท่านกาลังลบชื่อของเขาเหล่านั้น ออกจากสมุดทะเบียนประจาชีพบน
สวรรค์ เมื่อซื้ อสมุดบันทึกแล้ว ก็จงใช้ให้เป็ นประโยชน์ อย่าเก็บไว้เฉย ๆ เพราะจะไม่ทาให้เกิดคุณค่า
อะไรขึ้นเลย นอกจากการเยีย่ มเยียนคนเหล่านั้นแล้วก็จงอธิ ษฐานเผือ่ เขาเป็ นประจาอีกด้วย
(2) บทเรี ยนและอุปกรณ์การสอน โรงเรี ยนรวีวารศึกษาบางแห่ง มีคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
อยูด่ ว้ ย มีหน้าที่วจิ ยั ผลงาน และเลือกหลักสู ตร จัดเตรี ยมคู่มือครู และอุปกรณ์การสอนต่าง ๆ เนื่องจาก
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาเป็ นโรงเรี ยนพระคริ สตธรรม
เป็ นสถาบันสอนพระวจนะของพระเจ้าให้แก่
ประชาชนทุกวัยโดยตรง จึงต้องมีความพิถีพิถนั อย่างยิง่
ซึ่ งท่านต้องปฏิบตั ิตามโครงการที่ได้รับ
มอบหมายโดยเคร่ งครัด จะเลือกสอนเอาตามใจชอบของท่านเองนั้นหาได้ไม่
อนึ่งอุปกรณ์เครื่ องใช้สอยในการสอนต่าง ๆ นั้น เป็ นของโรงเรี ยน ท่านจะต้องเปิ ดโอกาสให้
ทุกชั้นเรี ยนหมุนเวียนหยิบยืมใช้ อย่าสงวนไว้เป็ นสิ ทธิ ของท่านเป็ นอันขาด เพราะเป็ นสมบัติของพระ
เจ้ามิใช่ของส่ วนตัวท่าน และต้องช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์เหล่านั้นไว้ให้อยูใ่ นสภาพที่ดีคงทนที่สุด
เท่าที่จะทาได้ และถึงแม้วา่ ท่านจะมีอุปกรณ์การสอนเป็ นของส่ วนตัวท่านเองก็ควรจะเผือ่ แผ่ให้ช้ นั อื่น
ได้หยิบยืมบ้าง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ครู บางคนมีนิสัยไม่ดีมีความเห็นแก่ตวั มากเกินไปถือสิ ทธิ์ วา่ ทุก
สิ่ งในชั้นเป็ นของเขาเอง แม้ผอู ้ านวยการโรงเรี ยนหรื อผูป้ กครองคริ สตจักร จะสั่งย้ายเขาไปสอนที่
โรงเรี ยนรวีวารศึกษาแห่งอื่น หรื อสอนชั้นอื่นเขาก็ไม่ยอมไปกลัวว่าจะไปได้รับความสะดวกสบายบ้าง
กลัวว่าผูท้ ี่จะมาสอนแทนจะดีเด่นเกินไปบ้าง อุปนิสัยอันน่าอัปยศอดสู เช่นนี้ไม่ควรจะมีอยูใ่ นครู รวีวาร
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ศึกษา เพราะเราทางานเพื่อพระเจ้าไม่ใช่ส่วนตัว ฉะนั้นไม่วา่ พระองค์จะทรงเรี ยกเราไป ณ ที่ใดเราก็ตอ้ ง
ไป ไม่ควรดื้อแพ่งเกี่ยงงอน หากท่านเป็ นครู ที่แท้จริ ง ถวายตัวเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้าอย่างสุ ดจิตสุ ดใจแล้ว
ท่านจะไม่รู้สึกหนักใจในการรับผิดชอบภาระหน้าที่ของท่านเลยดังจะเห็นได้จากข้อพระธรรมซึ่ งว่า
“เหตุฉะนั้นดูก่อนพี่นอ้ งทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่าน
ทั้งหลาย ให้ถวายตัวแก่พระองค์เป็ นเครื่ องบูชาอันมีชีวติ อยู่ อันบริ สุทธิ์ และเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิสมกับฝ่ ายวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม 12:1)

สรุป
1. หน้าที่ของครู รวีวารศึกษาประการแรก ก็คือ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อพระเจ้า การที่ท่าน
เป็ นครู โรงเรี ยนรวีวารศึกษานั้น จะต้องมาจากความรู ้สึกในใจของท่านว่าพระเจ้าได้เลือกให้ท่านปฏิบตั ิ
หน้าที่น้ ี โดยตรง
2. เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของครู แต่ละคน ที่จะต้องรู ้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนรวีวาร
ศึกษา กับคริ สตจักรและนาให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วม ในกิจการงานทุกอย่างของคริ สตจักรอย่างใกล้ชิด
3. ผูร้ ่ วมงานของโรงเรี ยนรวีวารศึกษาทุกอย่าง ควรจะเข้าใจถึงกิจการทุกอย่างของโรงเรี ยนรวี
วารศึกษา เพื่อจะสามารถช่วยให้กิจการต่าง ๆ ดีรอบคอบและสมบูรณ์

ข้ อควรคิด
จงปรึ กษาหารื อกับผูร้ ่ วมงานกับท่าน (หรื อนักเรี ยนซึ่ งเตรี ยมตัวที่จะเป็ นครู ) กาหนดหน้าที่
รับผิดชอบของครู ที่มีต่อโรงเรี ยนรวีวารศึกษา และคริ สตจักรว่า มีมากน้อยเพียงใดแล้วถือปฏิบตั ิอย่าง
เคร่ งครัด
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บททีเ่ ก้า การนานักเรียนในชั้ นของท่านให้ มาเชื่ อพึง่ พระเยซู คริสต์
มากาเร็ ต สะแลตเตอร์ ได้เล่าประสบการณ์ของเธอไว้ ในหนังสื อเล่มหนึ่ง ซึ่ งเธอเป็ นผูเ้ ขียนเอง
ตอนหนึ่งมีใจความว่า เธอได้เห็นเด็กวัยรุ่ นกลุ่มหนึ่งเล่นน้ าอยูท่ ี่ชายฝั่งทะเลแห่งหนึ่ง ขณะที่เด็กกลุ่มนั้น
กาลังเพลิดเพลินอยูก่ บั การโต้คลื่นอยูน่ ้ นั เอง กระแสน้ าได้พดั เด็กหญิงคนหนึ่งจมหายไป เด็กผูน้ ้ นั ได้
ร้องขอความช่วยเหลือจนสุ ดเสี ยงแต่ไม่มีผใู ้ ดสามารถช่วยเธอได้เลย กว่าจะช่วยกันนาเธอขึ้นฝั่งได้ ก็ดู
ประหนึ่งว่าเธอจะหาชีวิตไม่แล้ว เด็ก ๆ กลุ่มนั้นต่างรู ้สึกเสี ยใจมากที่ไม่อาจช่วยเธอได้ ขณะนั้นนาง
พยาบาลผูห้ นึ่งได้ประสบเหตุเข้าโดยบังเอิญ จึงได้ช่วยกันแก้ไขให้เธอฟื้ นสติข้ ึนมาได้ ครั้นเมื่อ
นายแพทย์มาถึง เขาได้จบั ชีพจรและตรวจอาการของเด็กหญิงคนนั้นแล้ว จึงกล่าวสรรเสริ ญนางพยาบาล
ผูน้ ้ นั ว่า “ครู เป็ นคนที่สมควรแก่การยกย่องโดยแท้ ชี วติ ของเด็กหญิงผูน้ ้ ีรอดมาได้ ก็เพราะความรู ้ในวิชา
ปฐมพยาบลของคุณนัน่ เอง ถ้าไม่ได้คุณแล้ว เด็กคนนี้คงไม่มีโอกาสดูโลกต่อไปอย่างแน่นอน”
ดูเถิดแม้การช่วยชีวติ อันเป็ นเพียงกายฝ่ ายโลก ยังน่ายกย่องสรรเสริ ญเพียงนี้ ลองคิดดูเถิดว่าการ
ช่วยวิญญาณจิตของมนุษย์ ให้มาหาพระเจ้าผูท้ รงสร้างขึ้นนั้นจะมีคุณค่า และน่าสรรเสริ ญมากเพียงใด
การนาวิญญาณของนักเรี ยนให้รับความรอด เป็ นหน้าที่สาคัญที่สุดซึ่งพระเจ้าได้ทรงบัญชาให้ครู กระทา
แม้จะเป็ นการลาบากเพียงใดก็ตอ้ งพยายาม อย่าได้ทอ้ ถอยเป็ นอันขาด สุ ภาษิตจีนตอนหนึ่งมีใจความว่า
“การเดินทางไกลเป็ นพัน ๆ ไมล์ ก็ตอ้ งเริ่ มต้นด้วยการเดินทีละก้าว” ข้อนี้เป็ นความจริ งที่ไม่มีใครอาจ
คัดค้านได้ ความเพียรอดทน ค่อย ๆ ทาไปทีละขั้น โดยไม่ทอ้ ถอย จะทาให้เราประสบผลสาเร็ จได้ใน
ที่สุด บันไดที่ครู จะช่วยให้นกั เรี ยนได้รับความรอดมีเป็ นขั้น ๆ ดังนี้
1. การนานักเรี ยนให้ตดั สิ นใจรับเอาพระคริ สต์
2. การนานักเรี ยนให้กระทาตามที่ได้ตดั สิ นใจนั้น
3. การนานักเรี ยนให้เชื่ อฟังทาตามพระบัญชา ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จนกระทัง่ เจริ ญวัฒนา
ขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์ (ข้อนี้แหละที่เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดแห่งการศึกษาของคริ สเตียน) แม้วา่ ท่านจะ
มีโอกาสสั่งสอนนักเรี ยนให้เจริ ญวัฒนาขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์ได้เพียงไม่กี่ข้ นั ก็ตามแต่ละขั้นที่ท่าน
สั่งสอนเขานั้น ล้วนเป็ นรากฐานสาคัญในอันที่จะช่วยพวกเขา ให้กา้ วหน้าไปถึงจุดหมายปลายทาง
ทั้งสิ้ น

1. การนานักเรียน ให้ ตัดสินใจรับเอาพระคริสต์
มีขอ้ พระธรรมข้อหนึ่ง ซึ่งครู รวีวารศึกษามักยึดถือเป็ นหลัก ในการสัง่ สอนเด็กคือ “จงฝึ กสอน
เด็กให้ประพฤติตามทางที่ควรจะประพฤติน้ นั
และเมื่อแก่ชราแล้ว เขาจะไม่เดินห่างจากทางนั้น
(สุ ภาษิต 22:6) แต่ก็มีครู เป็ นจานวนไม่นอ้ ยที่ไม่เข้าใจความหมาย ของพระธรรมข้อนี้อย่างถ่องแท้
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กล่าวคือมักจะเร่ งรัดกะเกณฑ์ให้เด็กรับรู ้ขอ้ พระคริ สตธรรม ตามความประสงค์ของครู มากเกินไป โดย
ไมคานึงว่าสติปัญญามันสมองของเด็กจะรับได้ขนาดไหน
มีความเข้าใจในคาสอนของครู มากน้อย
เพียงใด การบังคับกะเกณฑ์จนเกินสติปัญญาที่นกั เรี ยนจะรับไว้ได้เช่นนี้ นับว่าเป็ นการสอนที่ผิดพลาด
อย่างยิง่ การที่ครู จะสอนให้เกิดผลได้น้ นั ต้องกระทาภายใต้การทรงนาของพระเจ้า ค่อย ๆ ดาเนินไปที
ละขั้น จนนักเรี ยนเจริ ญวัฒนาขึ้นโดยสมบูรณ์ในพระคริ สต์ มิใช่กระทาไปตามอาเภอใจของครู เอง
การสอนแบบก้าวกระโดดที่ปราศจากแบบแผน เช่นนั้น นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่
อย่างใดแล้ว ยังเป็ นการบัน่ ทอนจิตใจของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นผลเสี ยต่อโครงการของพระเจ้าอย่างใหญ่
หลวง อนึ่งเวลาที่ครู ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในชั้นเรี ยน ไม่วา่ จะเป็ นชั้นใดก็ตาม จะต้องปฏิบตั ิ
หน้าที่ดว้ ยความขยันขันแข็งเต็มสติกาลัง อย่าท้อถอยเกี่ยงงอนเลือกชั้นเช่นว่าไม่ชอบชั้นนี้ ไม่ชอบชั้น
โน้น ไม่อยากสอนเด็กเล็ก ๆ ต้องการสอนแต่ช้ นั ผูใ้ หญ่ หรื อชั้นเด็ก ที่โตแล้ว ดังนี้เป็ นต้น
หากท่านทาหน้าที่ของท่านด้วยความวิริยะอุตสาหอย่างจริ งจัง ภายใต้การทรงนาของพระเจ้า
แล้ว ก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลย โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบชั้น
เด็กเล็ก ๆ ด้วยแล้ว ก็จงภูมิใจเถิด เพราะนัน่ แสดงให้เห็นว่า พระเจ้าทรงวางใจในตัวท่าน จึงได้ทรง
มอบหมายให้ท่าน วางรากฐานแห่งความเชื่อที่มนั่ คง ลงในจิตใจของเด็ก ๆ ที่ไร้เดียงสา จัดโครงการ
อนาคตที่รุ่งเรื องให้แก่พวกเขา เป็ นหน้าที่ ที่ท่านควรภูมิใจ ไม่ควรรังเกียจเดียดฉันท์วา่ จะสอนไม่รู้เรื่ อง
ต้องสอนเด็กโต ๆ จึงจะได้ผลผูเ้ ชี่ยวชาญจิตวิทยาท่านหนึ่งได้กล่าวว่า เด็ก ๆ เริ่ มมีความคิดเห็นและ
แสดงออกซึ่ งนิสัยใจคอของตนเอง เมื่อมีอายุได้เพียง 3 ขวบ ฉะนั้นถ้าท่านไม่ยอมขัดเกลานิสัยของเด็ก
ๆ ที่ไร้เดียงสาเสี ยตั้งแต่วนั นี้ แล้ว ท่านจะรอให้ถึงวันไหน ท่านจะรอไปจนกว่าเขาโต มีจิตใจที่พอกพูน
ไปด้วยความคิดอันชัว่ ร้ายของพญามารซาตานเสี ยก่อน เช่นนั้นหรื อ มันมิสายเกินไปหรื อ จงใคร่ ครวญ
ให้ดี แล้วรี บขจัดปั ญหาเหล่านี้เสี ยตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะว่า “ระหว่างการเกิดของฝ่ ายเนื้ อหนังและการเกิด
ฝ่ ายวิญญาณจิต ควรจะเชื่อมโยงติดต่อกัน ไม่ควรให้เสี ยเวลาไปแม้แต่วนิ าทีเดียว”
ไม่วา่ ท่านจะสอนชั้นเด็กเล็ก ๆ หรื อชั้นผูใ้ หญ่ก็ตามเพื่อผลในการนานักเรี ยนให้มาเชื่อพระ
คริ สต์ ท่านจาต้องสารวจตัวเองให้ถี่ถว้ นเสี ยก่อนว่า
ก. ท่านแสดงความรักของพระเจ้าหรื อไม่ การสาแดงความรักของพระคริ สต์เป็ นสิ่ งสาคัญมาก
เป็ นกุญแจดอกแรกที่ไขจิตใจของนักเรี ยน และคนทัว่ ไปให้เชื่อพระเจ้าถ้าชีวิตของท่านไม่เป็ นแบบอย่าง
ที่ดี ในการสาแดงความรักของพระคริ สต์ให้ผอู ้ ื่นประทับใจ และปฎิบตั ิตามแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะ
ดาเนินงานต่อไปได้ ข้อเตือนใจในปั ญหานี้จะเห็นได้จากคาพูดของเฮนรี่ ดรู มอนด์ ซึ่ งได้กล่าวเป็ นเชิง
เตือนสติ ของผูท้ ี่สมัครไปประกาศในต่างประเทศว่า “ในการเผยแพร่ ศาสนาในต่างประเทศนั้น ไม่มี
อะไรที่ใหญ่ยงิ่ และมีอิทธิ พลดึงดูดความสนใจ และสร้างความประทับใจให้แก่ชนชาติน้ นั ได้ดีไปกว่า
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การสาแดงความรักของพระเจ้า เพราะการสาแดงความรักของพระเจ้า เป็ นภาษาสากลที่ทุกชนชาติ
สามารถเข้าใจได้ง่าย การเรี ยนภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศที่ท่านจะไปนั้น จาต้องใช้เวลาแรมปี แต่
การพูดด้วยการสาแดงความรักของพระเจ้านี้ ไม่จาเป็ นต้องอาศัยเวลาเลย” ในฐานะที่ท่านเป็ นคริ สเตียน
เป็ นผูป้ ระกาศและเป็ นครู รวีวารศึกษา จึงควรตระหนักในความจริ งข้อนี้ให้ดี
ข. ท่านดารงชีวิต เพื่อพระคริ สต์ อย่างจริ งจังหรื อไม่ การที่จะทาให้นกั เรี ยนเชื่ อถือในคาสั่ง
สอนของท่านและสนิทในพระคริ สต์ ท่านต้องดาเนินชี วิตของท่านเพื่อพระคริ สต์อย่างแท้จริ ง กระทา
ทุกสิ่ งทุกอย่างให้พวกเขาเห็นจริ งตามคาสั่งสอนของท่าน เพื่อเร่ งเร้าให้เขาปฏิบตั ิตาม หากท่านไม่
ปฏิบตั ิตาม ไม่เป็ นแบบอย่างอันดีงามของพวกเขากล่าวคือปฏิบตั ิอย่างหละหลวมครึ่ ง ๆ กลาง ๆ แล้ว ก็
ไม่ผดิ อะไรกับท่านโกหกมดเท็จต่อพวกเขา นักเรี ยนและบรรดาผูท้ ี่ท่านแสวงหา จะยอมเชื่อและทาตาม
ก็แต่ในสิ่ งที่สามารถนามาปฏิบตั ิได้เท่านั้น ในเมื่อท่านเองเป็ นผูแ้ นะนาพวกเขาแต่ท่านยังไม่สามารถ
กระทาได้ เช่นนี้แล้ว จะทาให้เขาเชื่อท่านได้อย่างไร จงจาไว้วา่ การกระทานั้นได้ผลหนักแน่น และมี
อิทธิพลมากกว่าการพูดมากมายนัก ท่านได้สารวจตัวเองและขอพระเจ้าทรงขจัดข้อพกพร่ องนี้หรื อยัง
ถ้ายัง ก็จงรี บจัดการเสี ย มิฉะนั้นการสอนของท่านก็จะไม่มีคุณค่าอะไรเลย
ค. ท่านมีความซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า จริ งหรื อไม่การสอนและการดารงชีวิตของท่าน ควรเป็ นไป
อย่างซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า ทั้งในที่ลบั และที่แจ้ง อย่าได้กระทาอย่างคนหน้าไหว้หลังหลอกเป็ นอันขาด
เด็กทัว่ ๆ ไปมักเกลือกกลั้วอยูก่ บั การมดเท็จอยูแ่ ล้ว จึงย่อมมีปฏิพานไหวพริ บรู ้เท่าทันว่า ใครเป็ นคน
ซื่ อสัตย์หรื อคดโกง แต่อย่างไรก็ตามแม้ท่านจะสามารถโกหกอาพรางมนุษย์ดว้ ยกันได้ แต่ท่านจะอา
พรางพระเจ้าไม่ได้เลย ความซื่ อสัตย์เท่านั้นที่จะเป็ นบ่อเกิดแห่งความศรัทธา และมีอิทธิ พลเหนี่ยวนาสิ่ ง
ใด ๆ ได้ โดยเฉพาะการซื่ อสัตย์ต่อพระเจ้า ย่อมมีอานาจเหนื อสิ่ งอื่นใดถ้าท่านสามารถดาเนินชีวิตของ
ท่าน ให้เป็ นชี วติ แห่งชัยชนะมีความซื่ อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อพระเจ้าแห่งอย่างจริ งจังแล้วท่านก็จะเป็ น
กาลังสาคัญยิง่ ในการประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเจ้า และนานักเรี ยนให้ตดั สิ นใจรับเอาพระคริ สต์
เป็ นพระผูช้ ่วยได้โดยไม่ยากนัก

2. การนานักเรียน ให้ กระทาตามการตัดสิ นใจ
เมื่อท่านสามารถนานักเรี ยนให้ตดั สิ นใจได้แล้ว ขั้นต่อไป ก็คือการนานักเรี ยนให้ทาตามที่เขา
ได้ตดั สิ นใจนั้นเพื่อรับเอาความรอด
คนส่ วนใหญ่มกั เข้าใจว่า เด็ก ๆ พร้อมที่จะรับความรอด ก็ต่อเมื่อมีอายุได้ 12 ขวบขึ้นไป แต่
แท้จริ งแล้วหาเป็ นเช่นนั้นไม่ เด็กบางคนอาจจะรับเชื่ อในพระคริ สต์เมื่ออายุเพียง 6 ขวบเราไม่มี
หลักเกณฑ์อนั ใดในการที่จะยึดถือเป็ นมาตรฐานว่า เด็กอายุเท่าใดจึงพร้อมที่จะรับความรอดนอกจากจะ
ถือว่าเมื่อใดเด็กรู ้สึก สานึกในความบาปของตนยอมรับพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เมื่อนั้นเด็ก
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จึงพร้อมที่จะรับความรอด แต่อย่างไรก็ตาม หากบิดามารดาผูป้ กครอง และครู รวีวารศึกษาสามารถ
เตรี ยมเด็ก ๆให้รับผิดชอบด้วยตนเอง และครู รวีวารศึกษาสามารถเตรี ยมเด็ก ๆ ให้รับผิดชอบด้วยตนเอง
ให้เชื่อพระคริ สต์ พร้อมที่จะบังเกิดใหม่รับความรอดได้ต้ งั แต่อายุยงั น้อย ก็ยอ่ มจะดีกว่าปล่อยปละ
ละเลยจนกระทัง่ อายุมาก เพราะเป็ นการปลูกฝังความรู ้สึกที่ดีให้แก่เด็ก ทาให้เขารู ้ตวั ว่าเป็ นคนบาปรู ้จกั
พึ่งพระเจ้าตั้งแต่เยาว์วยั
แม้วา่ เรื่ องการบังเกิดใหม่ เป็ นการปฏิบตั ิพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ภายในจิตใจของ
มนุษย์ แต่พระองค์ก็ยงั จาเป็ นต้องทรงใช้พระวจนะของพระองค์ (พระคริ สตธรรมคัมภีร์) อยูน่ นั่ เอง
(ยากอบ 1: 18; 1เปโตร 1:23-25; เอเฟซัส 6:17) ซึ่งเป็ นหน้าที่ที่ครู รวีวารศึกษา และผูป้ กครองจะต้อง
ระมัดระวัง อย่าได้เร่ งรัดหรื อบีบบังคับเป็ นอันขาดครู ผปู ้ กครองมีหน้าที่เพียงแต่สงั่ สอนให้นกั เรี ยนรู ้ผิด
รู ้ชอบการชัว่ การดีสอนให้รู้ถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์กบั พระเจ้า ให้สานึกในความผิดบาป สอนให้
เชื่อพระเจ้า ส่ วนการตัดสิ นใจนั้นเป็ นเรื่ องของนักเรี ยนเอง ครู ไม่ควรบังคับ เพราะเรื่ องความเชื่ อ การ
บังเกิดใหม่ และการรับความรอด เป็ นกิจการฝ่ ายจิตวิญญาณ ซึ่ งทุกคนต้องรับเอาด้วยความสมัครใจของ
ตนเองผูห้ นึ่งผูใ้ ดจะกะเกณฑ์ให้รับเอานั้นหาได้ไม่ (ขอให้ดู ยอห์น 1:13; 3:5,6 ทิตสั 3:5 ประกอบ)
หากท่านต้องการให้นกั เรี ยนของท่าน ได้รับความรอดก็จงอธิ ษฐานขอให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์
ของพระเจ้า ใช้พระวจนะของพระองค์ ตระเตรี ยมจิตใจนักเรี ยนให้พร้อมเพื่อรับสารภาพบาป และ
บังเกิดใหม่ อันเป็ นรากฐานสาคัญเสี ยก่อนเกิด
การที่ท่านจะรู ้ได้วา่ เมื่อใดนักเรี ยนของท่าน จึงพร้อมที่จะรับความรอดนั้น ไม่ใช่ปัญหายุง่ ยาก
นัก เพราะขึ้นอยูก่ บั การที่ท่านเตรี ยมตัวให้พร้อมเป็ นสาคัญ ถ้าท่านทาสาเร็ จเมื่อใด นักเรี ยนก็จะพร้อม
เมื่อนั้น ท่านจะต้องเตรี ยมตัวให้พร้อมดังนี้
ก. ต้องรับการทรงนา จากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การเตรี ยมตัวที่สาคัญที่สุดในการนาวิญญาณ
ของมนุษย์ ให้ได้รับประสบการณ์ในการบังเกิดใหม่ ก็คือการเชื่ อฟังทาตามพระบัญชาของพระเจ้า
พระองค์ได้ตรัสสั่งไว้วา่ “จงประกอบด้วยพระวิญญาณ” โดยเหตุที่การนาวิญญาณให้เข้าสู่ ชีวติ ใหม่ใน
พระคริ สต์น้ นั เป็ นพระราชกิจของพระเจ้า ฉะนั้นท่านจึงต้องยอมให้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนาท่าน
และครอบครองทุกส่ วนในร่ างกายของท่าน ต่อไปนี้เห็นความสาคัญของการทรงนาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ วา่ มีความจาเป็ นต่อท่านมากสักเพียงใด
(1) พระเยซูได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า การทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีความสาคัญและ
จาเป็ นต่อการนาวิญญาณมาก โดยตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์ เดช เมื่อพระ
วิญญาณบริ สุทธ์จะเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเรา...” (กิจการ 1:8)
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(2) การที่ชีวติ ของท่านเต็มบริ บูรณ์ ด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั เป็ นสิ่ งสาคัญยิง่ เพราะว่าพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ เพียงผูเ้ ดียวเท่านั้น ที่จะนาท่านไปสู่ ความจริ งทั้งปวง (ยอห์น 16:13) สอนให้ท่านรู ้จกั
พูดในทางที่ถูกที่ควร (ลูกา 12:12) เตือนท่านให้ระลึกถึงคาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 14:26)
และสามารถนาท่านให้มีคาพูดที่ประกอบด้วยฤทธิ์ อานาจ (กิจการ 4:33)
(3) บรรดาอัครสาวกมิได้ลงมือปฏิบตั ิหน้าที่ ในการนาวิญญาณเลย จนกระทัง่ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ เสด็จลงมาสวมทับเขาแล้ว นัน่ แหละจึงได้เริ่ มออกไปประกาศ แม้แต่พระเยซูเองก็เช่นเดียวกัน
ก่อนที่พระองค์จะเริ่ มปฏิบตั ิพระราชกิจ พระองค์ยงั ต้องได้รับการชโลมจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การ
ดาเนินงานของท่านจะไม่สัมฤทธิ์ ผลเลย หากว่าท่านไม่ประกอบด้วยพระวิญญาณ
ข. ต้องทาความรู ้จกั กับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ขั้นต่อไป ก็คือการทาความรู ้จกั กับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้รู้ถึงอุปนิสัยใจคอ ส่ วนดี และ
ส่ วนเสี ยของนักเรี ยนแต่ละคน เพื่อว่าจะได้ทาการแก้ไขข้อบกพร่ องของนักเรี ยนได้อย่างถูกต้อง ถ้าท่าน
ไม่ทาเช่นนี้ ก็ไม่ผดิ อะไรกับว่า ท่านเป็ นนายแพทย์รู้จกั วิธีที่จะรักษาคนไข้ แต่ยงั ไม่ได้ตรวจคนไข้เลย
เมื่อเป็ นเช่นนั้น ก็ไม่สามารถใช้ยารักษาได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้นการทาความรู ้จกั กับนักเรี ยนเป็ น
รายบุคคล จึงมีความสาคัญต่อการสอนของท่านมาก หากท่านปฏิบตั ิพระเจ้า ในด้านการนาวิญญาณด้วย
ความสัตย์ซื่อมานะพากเพียงอย่างจริ งจัง เอาใจใส่ เชื่อฟั ง และปฏิบตั ิตามคาแนะนาทุกอย่างที่กล่าวไว้
ในหนังสื อเล่มนี้ แล้ว ท่านก็จะได้ชื่อว่าเป็ นครู รวีวารศึกษาที่แท้จริ ง ๆ เป็ นกาลังสาคัญของคริ สตจักร
เป็ นบุคคลที่วงการต่าง ๆ ต้องการ
ค. ต้องอธิษฐานเผื่อนักเรี ยน เป็ นรายบุคคลเป็ นประจา
การเตรี ยมพร้อมประการที่สามของท่าน ได้แก่การอธิ ษฐาน นอกเหนื อไปจากการอธิ ษฐานเผื่อ
เป็ นส่ วนรวมแล้ว ท่านจะต้องอธิ ษฐานเผือ่ นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลอีกด้วยหากท่านอธิ ษฐานเผื่อนักเรี ยน
ของท่าน อย่างสม่าเสมอเป็ นประจา การสอนของท่านจะกินความลึกซึ้ งจับใจนักเรี ยนและให้ความ
อบอุ่นแก่นกั เรี ยนมาก เหตุที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะการอธิ ษฐานเป็ นกุญแจ ที่จะไขความรู ้จากพระเจ้ามาสู่
นักเรี ยน และเป็ นทางผ่านในการทูลเสนอความต้องการของตัวท่านและนักเรี ยน ให้พระเจ้าทรงทราบ
นัน่ เอง ถ้าท่านไม่อธิ ษฐานทูลเรื่ องราวของนักเรี ยนต่อพระเจ้า และขอให้พระองค์ทรงนาท่าน ทรง
เตรี ยมจิตใจของนักเรี ยนแล้ว ท่านจะไม่สามารถสอนนักเรี ยน ให้เข้าใจถึงเรื่ องราวของพระเจ้าได้เลย
ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น สมมุติวา่ ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศ ท่านก็จะต้องขอหนังสื อเดินทางจาก
กระทรวงการต่างประเทศ โดยความเห็นชอบหนังสื อเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของกรมตารวจ แล้วก็จะต้องขออนุญาตต่อรัฐบาลของประเทศ ที่ท่านจะเดินทางไปโดยติดต่อ
ผ่านทางสถานทูตของประเทศนั้น ๆ ให้เรี ยบร้อยทุกอย่างเสี ยก่อน แล้วจึงจะมีสิทธิ์ เดินทางไปได้ หาก
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ท่านไม่ติดต่อแจ้งความจานงให้เขาทราบ เขาก็ยอ่ มไม่ออกใบอนุญาตให้ท่าน แล้วท่านจะเดินทางไปได้
อย่างไร หาความสะดวกสบายได้จากไหน กลับจะให้โทษเสี ยด้วยซ้ าไป
มร. แฟรงค์ จี. โคลแมน ผูเ้ ชี่ยวชาญในการนาวิญญาณของเด็ก ได้ให้หลักสาหรับปฏิบตั ิในการ
รับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของแต่ละบุคคลไว้สามขั้นดังนี้
ขั้นแรกได้แก่ การไตร่ ตรอง
ขั้นที่สอง การตัดสิ นใจ
ขั้นที่สาม การปฏิบตั ิตามที่ได้ตดั สิ นใจนั้น
ขอให้ท่านนาไปใช้ในชั้นเรี ยนของท่านให้เกิดผลเกิด
บันไดแห่งการรับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดมีเป็ นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้
1. ความต้องการของมนุษย์ โรม 3: 23 เยเรมีห์ 17:9
2. ส่ วนของพระเจ้า ยอห์น 3: 16 อิสยาห์ 53:6
3. ส่ วนของพระคริ สต์ 1 โคริ นธ์ 15: 3, 4; 1เปโตร 2:24
4. ส่ วนของข้าพเจ้า ในการสานึกความผิดบาป กิจการ 3: 19 อิสยาห์ 55:7 สุ ภาษิต 28:13 การรับ
เอาความรอดซึ่ งพระเยซูได้ทรงซื้ อไว้ดว้ ยพระโลหิ ตของพระองค์ โดยเชื่อว่า พระเจ้าทรงโปรดให้พระ
เยซูเสด็จมาสิ้ นพระชนม์ เพื่อไถ่บาปของข้าพเจ้า ยอห์น 1:12 กิจการ 16:31 เอเฟซัส 2:8
5. ส่ วนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ 2 โคริ นธ์ 5: 17 ทิตสั 3:5 โรม 8:16
ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามหลักการ หรื อบันไดแต่ละขั้นดังกล่าวมานี้ สอนให้นกั เรี ยนของท่าน
เข้าใจอย่างแจ้มแจ้งจนเขาพร้อมที่จะปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง คาสอนหรื อศัพท์ใด ๆ ที่ค่อนข้างยาก ท่าน
ต้องอธิ บายให้เขาเข้าใจอย่างละเอียดอย่าปล่อยให้เป็ นปั ญหาแก่นกั เรี ยน
โดยเฉพาะอย่างยิง่
ความสัมพันธ์ระหว่างพระภาคหนึ่ง ๆ แห่งตรี เอกานุ ภาพของพระเจ้า (เรื่ องตรี เอกานุภาพนี้จะได้อธิ บาย
อย่างละเอียดอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งใน บทที่ 10) สาหรับคาอธิ ษฐานก็เช่นเดียวกัน จงสอนให้นกั เรี ยน
อธิ ษฐานแต่คาที่ง่าย ๆ เพื่อเป็ นพื้นฐานเสี ยก่อน จนกว่านักเรี ยนจะมีความรู้แตกฉานพอสมควรแล้ว จึง
สอนให้อธิ ษฐานแบบอื่น ๆ ต่อไป ค่อย ๆ ดาเนินเป็ นขั้น ๆ อย่าทาให้นกั เรี ยนสับสนเป็ นอันขาด
แม้วา่ พระเจ้าจะทรงใช้ท่าน ให้นานักเรี ยนมาเชื่ อพระองค์ ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายแบบ แต่การ
รับผิดชอบของท่าน หาใช่จากัดอยูเ่ ฉพาะแต่ในชั้นเรี ยนของท่านเท่านั้นไม่ จะต้องคลุมไปถึงการนา
วิญญาณของคนอื่น ๆ ที่ไม่เชื่ออีกด้วย อนึ่งแม้วา่ ครู รวีวารศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่การงานที่
พระเจ้าทรงมอบหมายให้ ด้วยความสามารถของตนเองโดยไม่พ่ งึ พิงผูใ้ ด แต่ท้ งั นี้ มิได้หมายความว่า
ท่านจะต้องแยกตัวเองเป็ นเอกเทศโดยไม่ประสานงานกับผูใ้ ด ท่านจะต้องร่ วมมือกับคริ สตจักร และผูม้ ี
หน้าที่เกี่ยวข้องทุกคนทุกวิถีทาง อย่างใกล้ชิด ไม่วา่ จะเป็ นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับปรุ ง
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นโยบายของโรงเรี ยนและคริ สตจักร การอธิ ษฐานเผือ่ กันและกัน หรื อด้านใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้การนา
วิญญาณมาหาพระเจ้ารุ ดหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง (ขอให้ดู 1 โคริ นธ์ 9: 22)

3. การนานักเรียน ให้ เจริญเติบโตจนกระทัง่ เป็ นผู้ใหญ่ ในพระคริสต์
การที่ท่านสามารถนานักเรี ยน ให้ได้รับความรอดนั้น นับว่าเป็ นการกระทาที่ดียงิ่ แล้ว แต่นนั่
เป็ นเพียงการเริ่ มต้นในชีวิตคริ สเตียนของนักเรี ยนเท่านั้น ท่านจะต้องช่วยนาวิญญาณของพวกเขาให้
เจริ ญวัฒนายิง่ ๆ ขึ้นอีก จนกระทัง่ เป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์

คาแนะนาสาหรับครู ในการนาวิญญาณ
ท่านจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
1. นานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล (เพราะว่าความรอดเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งรับเอาเป็ นส่ วนตัว)
2. ต้องใช้พระคัมภีร์อยูเ่ สมอ ข้อพระคัมภีร์ใดที่เห็นว่า จาเป็ นต้องใช้ก็ตอ้ งท่องให้จาขึ้นใจ เพื่อ
จะอ้างได้อย่างถูกต้อง และไม่ตอ้ งเสี ยเวลาค้นหา ครู รวีวารศึกษาและผูน้ าวิญญาณทุก ๆ คน จะต้อง
ศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ของตนให้ถี่ถว้ น และต้องรู ้วา่ ในการนาวิญญาณนั้น จาต้องใช้ขอ้ พระคัมภีร์
ใดบ้าง แต่ละข้อสัมพันธ์กบั ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องนักเรี ยนอย่างไร แล้วสอนให้นกั เรี ยนเกิดความซาบซึ้ ง
ในแต่ละข้อนั้น ๆ
3. อย่าใช้วธิ ี นาวิญญาณที่ซ้ า ๆ ซาก ๆ
4. จงเน้นถึงพระเยซูคริ สต์ และการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์ เพื่อไถ่บาปของมนุษย์ (เพระการ
รับความรอดนั้น มิใช่เป็ นการรับเอาวัตถุสิ่งของ หากแต่เป็ นการรับเอาพระคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด)
5. พึ่งระวังในการใช้คาว่า “เดี๋ยวนี้ท่านได้รับความรอดแล้ว” เพราะเป็ นหน้าที่ของพระวิญญาณ
ที่จะสาแดงให้นกั เรี ยนรู้เอง
6. จัดโอกาสต่อไปนี้ให้นกั เรี ยนได้เป็ นพยาน ว่าเขาได้รับเชื่อพระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้
รอดแล้ว
ก. เป็ นพยานแก่นกั เรี ยนทุกคน (ซึ่ งอยูร่ ่ วมในเวลาที่ถวายตัวรับเอาพระคริ สต์)
ข. เป็ นพยานให้ศิษยาภิบาลฟัง
ค. เป็ นพยานให้แก่เพื่อนนักเรี ยน ที่อยูร่ ะดับชั้นเดียวกันฟั ง
ง. เป็ นพยานในที่ประชุมของคริ สตจักร เกี่ยวกับประสบการณ์ใหม่ในชีวติ ของเขา การจัดให้
นักเรี ยนมีโอกาสเป็ นพยานในที่ประชุมของคริ สตจักรนี้ นับว่ามีประโยชน์มากครู ควรจะติดต่อขอความ
ร่ วมมือจากศิษยาภิบาล และเจ้าหน้าที่คริ สตจักรจัดให้นกั เรี ยนเป็ นพยาน ในที่ชุมนุมชนเช่นนี้ทุกคนเพื่อ
เป็ นการฝึ กฝนตระเตรี ยมนักเรี ยนไว้ ให้พร้อมที่จะออกไปประกาศเป็ นพยานในวันหน้าต่อไป
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จ. เป็ นพยานแก่ชาวโลก การเป็ นพยานแก่ชาวโลกอาจกระทาได้หลายวิธีดว้ ยกัน ในการที่จะให้
นักเรี ยนออกไปเป็ นพยานแก่ชาวโลกนั้น ครู จะต้องหนุนน้ าใจให้นกั เรี ยนรับศีลบัพติศมาเสี ยก่อนเพื่อย้า
ให้นกั เรี ยนทราบว่า เขาได้ฝังชีวติ ของเขาไว้กบั พระคริ สต์แล้ว และได้ฟ้ื นขึ้นมาสู่ ชีวิตใหม่ในพระองค์
การให้รับศีลบัพติศมานี้ เป็ นการปฏิบตั ิตามคาสั่งสอนของพระเยซูคริ สต์โดยตรง ดังจะเห็นได้จากพระ
ธรรมมัทธิว 28: 19 ซึ่ งว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกประเทศให้เป็ นสาวก ให้รับ
บัพติศมาในนามแห่งพระบิดา และพระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ”
7. สนับสนุนนักเรี ยนของท่าน ให้ร่วมประชุมในคริ สตจักรทุกโอกาส โดยอบรมสั่งสอนเป็ น
ขั้น ๆ ดังต่อไปนี้
ก. สอนให้รู้จกั ความหมายของศีลมหาสนิท
ข. ถ้าคริ สตจักรของท่านมีช้ นั เรี ยน สาหรับคนที่เข้าเชื่อใหม่ที่ศิษยาภิบาลเป็ นผูส้ อน ก็จง
สนับสนุนให้เขาก้าวขึ้นไปศึกษาในขั้นนั้น
ค. ถ้าไม่มีบิดามารดา ผูป้ กครอง หรื อมิตรสหายไปร่ วมประชุมกับเขา ก็ขอให้ท่านไปนัง่ เพื่อน
ให้ความอบอุ่นใจแก่เขา
ง. สอนให้เขารู้ถึงหน้าที่รับผิดชอบ ของสมาชิกคริ สตจักร โดยละเอียดถี่ถว้ น ภายหลังจากที่
นักเรี ยนได้รับศีลบัพติศมา และดาเนินชีวิตคริ สเตียนอย่างแท้จริ งแล้วควรจะให้สิทธิ์ แก่เขา เข้าเป็ น
สมาชิกคริ สตจักรได้อย่างสมบูรณ์ เด็กส่ วนมากมักจะรอไปจนกว่าจะเป็ นเยาวชนและสาแดงตัวเป็ นค
ริ สเตียนที่เข้มแข็งเสี ยก่อน ช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ นับว่าเป็ นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่สาคัญมาก ครู
จะต้องสอดส่ องดูแลอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะเห็นว่าพวกเขาเจริ ญวัฒนาขึ้นในพระคริ สต์ จนเป็ นผูใ้ หญ่
เต็มขนาดแล้ว จึงค่อยปล่อยให้เป็ นอิสระ อย่าด่วนละทิ้งพวกเขาแต่เนิ่น ๆ มิฉะนั้นเขาอาจก้าวพลาดได้
โดยง่าย

สรุป
1.การนาวิญญาณของนักเรี ยนในชั้นของท่าน ให้เชื่อพระคริ สต์ มิได้มีความหมายเฉพาะ
เพียงแต่การตัดสิ นใจรับเอาพระคริ สต์เท่านั้น แต่มีความหมายรวมไปถึงการนานักเรี ยนพร้อมที่จะรับเอา
พระเยซูจริ ง ๆ และนาให้เจริ ญก้าวหน้าในชี วติ คริ สเตียน จนกระทัง่ เป็ นคริ สเตียนที่สมบูรณ์ เป็ นผูใ้ หญ่
ในพระคริ สต์
2.การเกิดใหม่อย่างแท้จริ งนั้น
จะต้องพึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ของพระเจ้า
เท่านั้น คนทุกชั้นทุกวัยไม่วา่ เด็กหรื อผูใ้ หญ่ ต่างก็สามารถรับประสบการณ์ในการรับความรอดได้
เช่นเดียวกัน เมื่อใดที่เด็กรู ้สึกตัวว่วพร้อม และมีความต้องการที่จะสารภาพความผิดบาปต่อพระเจ้า
แสดงว่าเขาโตพร้อมที่จะรับเอาความรอดแล้ว
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3. คาแนะนาสาหรับครู ในการนาวิญญาณ
ก. นานักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ข. ต้องใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์อยูเ่ สมอ
ค. อย่าใช้วธิ ี นาวิญญาณที่ซ้ า ๆ ซาก ๆ (จงให้เหมาะกับบุคคลผูน้ ้ นั และสถานการณ์)
ง. จงเน้นถึงพระเยซูคริ สต์ และการสิ้ นพระชนม์ของพระองค์
จ. ให้นกั เรี ยนรับความแน่ใจ ในการรับความรอดจากกพระวิญญาณบริ สุทธิ์ โดยตรง
ฉ. จัดโอกาสให้นกั เรี ยนได้เป็ นพยาน
ช. สนับสนุนให้นกั เรี ยนของท่าน ร่ วมประชุมในคริ สตจักรทุกโอกาส

ข้ อควรคิด
ความหมายของการนาวิญญาณนั้น กว้างขวางมากคือรวมทั้งหมด นับตั้งแต่เริ่ มนานักเรี ยนให้
มาหาพระคริ สต์จนกระทัง่ เขาบังเกิดใหม่ และเจริ ญเป็ นผูใ้ หญ่ในพระคริ สต์มิใช่หมายถึงเฉพาะตอน
หนึ่งตอนใดเท่านั้น ฉะนั้นท่านจึงควรติดตามให้ถึงที่สุด อย่าทาแบบครึ่ ง ๆ กลาง ๆ เพราะจะทาให้การ
นาวิญญาณของท่านไม่สมบูรณ์
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บททีส่ ิ บ แบบแผนในการสอน ตามหลัก พระคริสตธรรมคัมภีร์
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงทรงดลใจ ให้อคั รสาวกเปาโลเขียนถึงทิโมธี วา่ “จงเอาใจใส่ ในการ
อ่านหนังสื อ ในการเตือนสติ และในการสัง่ สอน กว่าเราจะมา (1 ทิโมธี 4:13) “จงระวังตัว และคาสอน
ของท่านให้ดีจงเอาใจใส่ จดจ่ออยูก่ บั การเหล่านี้ เพื่อว่า เมื่อกระทาอย่างนี้ ท่านจะช่วยทั้งตัวของท่าน
และคนทั้งปวงที่ฟังท่านให้รอดได้” (1 ทิโมธี 4:16) การที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจให้อาจารย์
เปาโลเขียนเช่นนี้ ก็เพราะพระองค์ทรงเกรงว่าทิโมธี (และผูร้ ับใช้ของพระองค์ท้ งั ปวง) จะหละหลวมไม่
เอาใจใส่ ต่อพระบัญชาของพระองค์ และการกระทาหน้าที่ไม่จริ งจัง จึงได้ทรงย้าเตือนให้ตื่นตัวอยูเ่ สมอ
นัน่ เอง ฉะนั้นในฐานะที่ท่านเป็ นครู รวีวารศึกษา เป็ นผูร้ ับใช้ที่จะต้องพิทกั ษ์รักษา และนาวิญญาณของ
บรรดาผูท้ ี่พระองค์ทรงมอบหมายให้อยูใ่ นความดูแลของท่าน จึงต้องตื่นตัวอยูเ่ สมอ เอาใจใส่ ต่อหน้าที่
การงานให้ดี อย่าให้ผดิ พลาด จงอธิ ษฐาน ขอพระเจ้าทรงนาท่านให้เข้าใจในพระธรรมของพระองค์ได้
อย่างแจ่มแจ้ง มีความรู ้ความสามารถแตกฉาน และมีความกล้าหาญในการปฏิบตั ิงานเพื่อพระองค์ ด้วย
ความแน่วแน่เป็ น “คนงานที่ไม่ตอ้ งอาย”
ในบทที่แล้ว ๆ มา ได้กล่าวถึงโครงการของพระเจ้าหน้าที่รับผิดชอบของครู รวีวารศึกษา การ
เตรี ยมการสอน การวางระเบียบแบบแผน สาหรับโรงเรี ยนรวีวารศึกษา ฯลฯ สาหรับบทนี้ เป็ นบท
สุ ดท้าย จึงขอกล่าวเฉพาะแต่หวั ข้อที่สาคัญ ๆ อันเป็ นแบบแผน ในการสอนตามหลักพระคริ สตธรรม
คัมภีร์ ซึ่ งครู รวีวารศึกษาทุกคนจาเป็ นต้องรู ้ มีดงั นี้

1. ตาราทีใ่ ช้ เตรียมการสอน
ขอให้ใช้พระคริ สตธรรมคัมภีร์เป็ นหลัก เพราะว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นคาสอนของพระ
เจ้าโดยตรง การศึกษาและการสอนตามพระวจนะของพระองค์ ย่อมเกิดประโยชน์มากกว่าสอนตาม
หนังสื ออื่นใด ครู รวีวารศึกษาทุกคน ควรมีพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ไว้ใช้เป็ นส่ วนตัวนอกจากนั้น หากว่า
ท่านสามารถหาหนังสื อที่ดี มีคุณค่าอื่น ๆ มาศึกษาค้นถว้า เพื่อเตรี ยมตัวไว้รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิต ก็จะ
เป็ นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง โดยริ เริ่ มจัดให้มีคลังสมุดคริ สเตียนขึ้น หนังสื อที่ควรมีไว้ประจาคลัง
สมุดของท่านมีมากมายหลายเล่มด้วยกัน เป็ นต้นว่า “คู่มือหัวข้อพระคริ สตธรรมคัมภีร์” (มี 3 เล่มจบ)
“คู่มือพระคริ สตคัมภีร์” (ของฮาลเล่ย)์ เป็ นต้น หากขาดเล่มใด ก็อาจขอความช่วยเหลือได้จากศิษยาภิ
บาล หรื อผูป้ ระกาศประจาจังหวัดหรื อประจาท้องถิ่นของท่าน เชื่ อว่า คงจะได้รับความร่ วมมือด้วยดีให้
ได้ ครู ก็ควรเสี ยสละทรัพย์ส่วนตัวซื้ อหามาไว้บา้ ง อย่ามุ่งแต่จะได้มาฝ่ ายเดียวโดยไม่ยอมเสี ยสละอะไร
เลย การทางานเพื่อพระเจ้าย่อมหมายถึงการเสี ยสละ หากท่านเสี ยสละเพื่อพระเจ้าอย่างจริ งจังแล้ว ท่านก็
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จะมีอุปกาณ์การสอนและเครื่ องมือต่าง ๆ ซึ่ งจะทาให้ท่านเป็ นครู ที่มีสมรรถภาพในการสอนดีที่สุด และ
จะได้รับพระพรนิรันดร์
ข้อบกพร่ องอย่างหนึ่ง ในวงการศึกษาของมนุษย์ในปั จจุบนั นี้คือ ต่างมีความตระหนี่ ถี่เหนียว
ไม่ยอมลงทุนในการแสวงหาความรู ้ ทั้ง ๆ ที่ตอ้ งการความรู ้ จะซื้ อสมุดหนังสื อ หรื อตาราอะไรสักเล่ม
หนึ่ง ก็บ่นค่อนขอดว่าแพงขณะเดียวกันกลับนาเงินไปใช้จ่ายในสิ่ งที่ไร้สาระ อย่างฟุ่ มเฟื อย เครื่ อง
อุปโภคบริ โภคต่าง ๆ แม้จะแพงเท่าใดก็ไม่บ่นว่าพยายามสรรหามาบาเรอความสุ ข ความสะอาดให้ได้
แต่ครั้นจะซื้ อตาราหาความรู ้บา้ ง ก็กระทาอย่างเสี ยมิได้ เช่นนี้ลองคิดดูเถิดว่า เป็ นการกระทาที่น่าละอาย
เพียงใด ทั้ง ๆที่ตารา วิชา ความรู ้ เป็ นสิ่ งที่คงอยูไ่ ด้ อย่างไม่มีวนั เก่าแก่หรื อเสื่ อมสู ญ ส่ วนเครื่ องใช้ต่าง
ๆ ไม่วา่ จะเป็ นวิทยุจานเสี ยง อะไรก็ตามย่อมมีวนั เก่าแก่ผุพงั ไป จงไตร่ ตรองดูให้ดี แล้วตัดสิ นใจให้แน่ว
แน่วา่ คริ สเตียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ครู รวีวารศึกษา ควรจะดาเนินชี วติ แบบใด อย่าลืมว่าพระเจ้าจะทรง
อวยพรให้ เฉพาะแต่ผทู ้ ี่เสี ยสละเพื่อพระองค์เท่านั้น

2. ความสาคัญแห่ งการสอน
หลักคาสอนของคริ สเตียน หรื อหลักคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหลักคาสอนที่
สาคัญยิง่ เพราะว่าเป็ นการเปิ ดเผยพระวจนะแห่งความจริ งของพระเจ้า ซึ่ งเป็ น “เบ้าหลอม” ในอันที่จะ
หล่อหลอมปลุกปั้ น ชีวติ ของคริ สเตียนให้เป็ นไปตามแบบพระฉายาของพระองค์ จงจาไว้วา่ ไว้วา่ โดย
การเอาใจใส่ สอนตามหลักคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ “ท่านจะช่วยทั้งตัวท่าน และคนทั้งปวงที่
ฟังท่านให้รอด” และผลที่ท่านจะได้รับในบั้นปลายนั้น จะยัง่ ยืนอยูเ่ ป็ นนิตย์ ฉะนั้นจะเห็นได้วา่ การที่จะ
เข้าใจ มีคุณค่าสาหรับท่าน และผูท้ ี่ได้ยนิ ได้ฟังคาสอนมากของท่านยิง่ นักอนึ่งในฐานะที่ครู รวีวารศึกษา
ทาหน้าที่ ความสว่างของโลก เป็ นผูน้ าวิญญาณของคนทัว่ โลกให้มาหาพระเจ้าฉะนั้นจึงต้องตระหนัก
ถึงความสาคัญในภาระหน้าที่ของท่านให้ดี จงประพฤติตนให้เหมาะสม เป็ นแบบอย่างอันดีงามของคน
ทัว่ ไป

3. หลักคาสอนทีส่ าคัญยิง่
หลักคาสอนของศาสนาคริ สต์ เป็ นหลักคาสอนที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล และเป็ นที่ยอมรับ
เชื่อถือของมหาชนตลอดมา เป็ นหลักคาสอนที่ต้ งั อยูบ่ นรากฐานแห่งความจริ งที่ยงั่ ยืนถาวร และไม่มี
วิทยาการแขนงใด ๆ ที่จะขัดแย้งหรื อลบล้างได้ หลักคาสอนให้นกั เรี ยนทุกคนรู้ มีหลายประการด้วยกัน
เช่น เรื่ องตรี เอกานุ ภาพของพระเจ้า ว่าด้วยพระเจ้าทรงมีสามพระภาค คือพระบิดาเจ้า พระเยซูคริ สต์พระ
บุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้าที่เที่ยงแท้พระวิญญาณบริ สุทธ์ทรง
สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้ เป็ นส่ วนบุคคล พระเจ้าทรงดลใจให้มนุษย์เขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ข้ ึน
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ตามการทรงนาของพระองค์ พระเยซูทรงตายเพื่อไถ่บาปของมนุษย์ มนุษย์ได้รับการไถ่โทษโดยพระ
โลหิ ตอันประเสริ ฐของพระองค์ ทุกคนที่เชื่อไว้วางใจในพระเยซูวา่ พระองค์ทรงเป็ นพระผูเ้ ป็ นเจ้า และ
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด จะได้รับชีวติ นิรันดร์ พระเจ้าจะทรงลงโทษผูท้ ี่ปฏิเสธพระองค์ไม่ยอมเลิกกระทา
บาป ให้ทนทุกข์ทรมานให้บึงไฟนรกเป็ นนิตย์ พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีก เพื่อรับเอาคนที่เชื่อพึ่ง
พระองค์ ขึ้นไปอยูก่ บั พระองค์ในสวรรค์
สาหรับผูท้ ี่เป็ นสมาชิกของคณะ ซี . เอ็ม. เอ. มิชชัน่ ย่อมซึ มซาบดีวา่ คณะนี้ได้ย้าและยึดถือหลัก
คาสอนเกี่ยวกับพระกิตติคุณไว้เป็ นพิเศษ เรี ยกว่า “พระกิตติคุณสี่ ประการ” ซึ่ งว่าด้วย พระเยซูคริ สต์ทรง
เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด
ทรงเป็ นผูช้ าระให้บริ สุทธิ์
ทรงเป็ นแพทย์ผปู ้ ระเสริ ฐและทรงเป็ น
พระมหากษัตริ ย ์ ซึ่งจะเสด็จกลับมาอีก เมื่อเราเข้าใจในหลักคาสอนของพระองค์ รู้ถึงสภาพอันแท้จริ ง
ของชาวโลก ผูซ้ ่ ึ งต้องตายเพราะความผิดบาปของเขา และทราบถึงพระประสงค์ของพระเยซูคริ สต์ ว่า
ทรงต้องการให้เราออกไปเผยแพร่ พระกิตติคุณของพระองค์ ให้แก่ชาวโลก นาทุกคนให้มาเป็ นสาวก
ของพระองค์เช่นนี้ แล้ว ก็ควรที่จะยินดีภาคภูมิ และตระหนักซึ้ ง ถึงความสาคัญของภาระหน้าที่ที่พระเจ้า
ได้ทรงมอบหมายให้ ออกปฏิบตั ิงานด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว ยึดเอาความเชื่อและความรักของพระเจ้า
เป็ นที่ต้ งั แล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนล้ าค่า และยัง่ ยืนอยูต่ ลอดไปในสวรรค์
ต่อไปนี้ จะได้แยกอธิ บาย ถึงหลักคาสอนที่สาคัญยิง่ อันเป็ นรากฐานของศาสนาคริ สต์ ดังได้
กล่าวมาแล้วในตอนต้น เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิง่ ขึ้น
ก.ตรี เอกานุภาพของพระเจ้า
เรื่ องนี้กล่าวถึงสภาพของพระเจ้าโดยตรงว่า พระองค์ทรงมีสามพระภาค คือพระบิดา พระเยซู
คริ สต์พระบุตรและพระวิญญาณบริ สุทธิ์ คาว่า “ตรี เอกานุภาพ” นี้มิใช่ศพั ท์ของพระคริ สตธรรมคัมภีร์
แต่เป็ นคาที่เราใช้เพื่ออธิ บาย
ถึงความสัมพันธ์ของพระภาคทั้งสามของพระเจ้าว่าเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน มีพระเจ้าเพียงองค์เดียว แต่วา่ ทรงมีสามพระภาค อย่าได้เข้าใจผิดว่า มีพระเจ้าสามองค์พระองค์
ทรงเป็ นหนึ่งในสาม และทรงเป็ นสามในหนึ่ง เราจึงเรี ยกว่า “ตรี เอกานุภาพ” ความสัมพันธ์ระหว่างพระ
บิดาเจ้า พระเยซูคริ สต์พระบุตร และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ ีอาจเปรี ยบได้เช่นเดียวกับไอน้ า กลุ่มเมฆ
และเม็ดฝนนัน่ เอง แม้มองเผิน ๆ จะเพี้ยนกันอยูบ่ า้ ง แต่แท้จริ งก็คืออันหนึ่งอันเดียวกันนัน่ เอง หากท่าน
ค้นดูในพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ท่านจะเห็นความสัมพันธ์น้ ีได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะตอนที่พระเยซูทรง
รับศีลบัพติศมาที่แม่น้ าจอร์ แดน ขณะนั้นท้องฟ้ าได้แหวกออกเป็ นช่อง พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้เสด็จลง
มาชโลมพระองค์ และมีพระสุ รเสี ยงของพระเจ้าตรัสจากท้องฟ้ าเป็ นพยานถึงพระองค์ (มัทธิว 3:16,17)
นอกจากนั้นยังมีขอ้ พระคัมภีร์อื่น ๆ อีกเช่น ยอห์น 14:16-26, มัทธิว 28:19 เป็ นต้น
ก.พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นพระเจ้า
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พระเยซูคริ สต์ทรงปฏิสนธิ และประสู ติจากหญิงสาวพรหมจารี พระองค์ทรงเป็ นพระบุตรองค์
เดียวของพระเจ้าทรงบริ บูรณ์ดว้ ยพระคุณความรัก และความจริ ง (พระองค์ทรงรับสภาพในพระกาย
เดียว คือทรงเป็ นพระเจ้าอย่างแท้จริ ง ยอห์น 10: 30, 14:9) และเป็ นทั้งมนุษย์ในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ
พระองค์ทรงเป็ นทั้งพระบุตรของพระเจ้า และบุตรมนุษย์ในขณะเดียวกัน แม้วา่ พระองค์จะทรงสภาพ
เช่นนี้ ก็หาได้ทาให้พระองค์มีฐานะต่าต้อยไปจากความเป็ นพระเจ้า ของพระองค์แต่อย่างใดไม่
การที่พระเยซูคริ สต์ทรงมีสภาพ
เป็ นทั้งบุตรพระเจ้าและบุตรมนุษย์ในเวลาเดียวกันนี้เป็ น
สิ่ งจาเป็ นสาหรับพระองค์มาก เพราะว่าได้ทาให้พระองค์เป็ นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ได้อย่าง
สมบูรณ์ (1 ทิโมธี 2:5) ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็ นมนุษย์ พระองค์จึงทรงสามารถตายเพื่อไถ่โทษบาป
มนุษย์ จึงเป็ นการเพียงพอสาหรับมนุษย์ชาติท้ งั ปวง (ฮีบรู 2:17,18; 4:15,16; 7:24,25)หากว่าพระเยซูคริ สต์มิใช่พระบุตรของพระเจ้าแล้ว พระองค์ไม่ทรงสามารถช่วยเราให้คืนดีกบั พระเจ้าได้เลย
ค. พระลักษณะและพระราชกิจ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง และจดจาไว้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ มิใช่เป็ นเพียง
อิทธิ พลหรื ออานาจหากแต่ทรงมีพระลักษณะเป็ นบุคคล (ในการศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เรี ยกว่า
“พระอัตลักษณ์” คือทรงมีพระลักษณะเป็ นของพระองค์เอง) พระองค์ทรงเป็ นพระภาคหนึ่ งในตรี เอกานุ
ภาพของพระเจ้า ขอให้สังเกตดูการใช้สรรพนามเมื่อกล่าวถึงพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ใน ยอห์น 14:16,17;
15:26; 16:7-14 จะเห็นได้วา่ สรรพนามเหล่านั้นแล้วบ่งให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีพระลักษณะเป็ นบุคคล
และหากท่านศึกษาพระคริ สตธรรมใหม่โดยตลอด
ท่านก็จพบข้อความที่บ่งถึงคุณลักษณะ
ความสามารถ และพระราชกิจของพระองค์ซ่ ึ งล้วนแต่เน้นให้เห็นว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงมีพระ
ลักษณะเป็ นบุคคล หรื อเสมือนบุคคล เช่นเดียวกัน (หรื ออธิ บายอย่างง่าย ๆ ก็คือผูท้ ี่มีลกั ษณะเป็ นบุคคล
เช่นเดียวกัน (หรื อบุคคลเท่านั้น จึงจะสามารถกระทาพระราชกิจเช่นนั้นได้ขอให้ดู 1 โคริ นธ์ 2:10-13;
12:8; โรม 8:26; 15:30; ยอห์น 14:26; กิจการ 5:3; 7:51 และ เอเฟซัส 4:30) แต่อย่างไรก็ตาม โปรด
อย่าได้เข้าใจผิดคิดว่า “สภาพเป็ นบุคคลหรื อเสมือนบุคคล” ซึ่ งกล่าวถึงพระวิญญาณนี้ เล็งถึง “สภาพ
บุคคล หรื อ เสมือนบุคคล” ของมนุษย์ทวั่ ๆ ไป หากแต่เป็ นสภาพบุคคลแห่งตรี เอกานุภาพของพระเจ้า
ซึ่งเป็ นสภาพบุคคลของพระเจ้าโดยเฉพาะ
พระราชกิจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ก็คือ การดลใจหรื อนาบาป ให้รู้สานึกในความผิดพลาด
ของตนเองกลับใจใหม่ (ยอห์น 16:8) หันมาเชื่อพึ่งในพระเยซูคริ สต์ช่วยนาวิญญาณของเขาให้รอด ให้
บังเกิดใหม่ (ยอห์น 3:3-8) ส่ วนหน้าที่รับผิดชอบและสิ ทธิ พิเศษของผูเ้ ชื่อก็คือ จะต้อง “ประกอบด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ” พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะประทับอยูแ่ ละกระทาพระราชกิจของพระองค์ ภายในผู ้
เชื่อโดยทางพระเยซูคริ สต์ (ยอห์น 14:16,17) เราต้องเชื่ อว่า การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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หรื อการชาระให้บริ สุทธิ์ โดยพระวิญญาณ เป็ นประสบการณ์ที่สาคัญ ซึ่งผูเ้ ชื่อทุกคนควรจะได้รับ
หลังจากบังเกิดใหม่จริ ง ๆ (กิจการ 8:12-16; 19:2)
ในสมัยนี้ ครู อาจารย์ และศิษยาภิบาลส่ วนใหญ่มกั ละเลยมิได้เน้นให้เห็นถึงความสาคัญ ของ
หลักคาสอนนี้ฉะนั้นครู รวีวารศึกษาทุกคน จึงควรศึกษาให้เข้าใจชัดเจนแล้วนาไปสอนให้ถูกต้องตาม
หลักพระคริ สตธรรมคัมภีร์
ง. พระเจ้าทรงเป็ นผูด้ ลใจมนุษย์ให้เขียน พระคริ สตธรรมคัมภีร์
พระคริ สตธรรมคัมภีร์มิใช่หนังสื อทัว่ ๆ ไป แต่เป็ นหนังสื อที่พระเจ้าทรงดลใจให้มนุษย์เขียน
ขึ้น เพื่อป้ องกันมิให้ขอ้ ผิดตกบกพร่ องใด ๆ ในการเขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์ พระเจ้าจึงได้ทรงใช้พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ดลใจ และนาผูเ้ ขียน ให้เขียนตามการทรงนาของพระองค์ (2 ทิโมธี 3:16; 2 เปโตร
1:21) ผูเ้ ขียนพระคริ สตธรรมคัมภีร์มีหลายคนประกอบด้วยชนทุกชั้น มีต้ งั แต่คนเลี้ยงแกะ ชาวประมง
จนถึงกษัตริ ย ์ แม้วา่ บุคคลเหล่านี้จะต่างชั้นวรรณะและการศึกษา แต่ก็สามารถเขียนให้สอดคล้องกันได้
อย่างน่าอัศจรรย์ยงิ่ ทั้งนี้เพราะว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ดลใจให้เขาเขียนไปตามการทรงนาของพระองค์
นัน่ เอง แม้วา่ พระคริ สตธรรมคัมภีร์เล่มนี้ เราใช้กนั อยูท่ ุกวันนี้ จะเป็ นฉบับที่แปลมาจากภาษาอื่น มิใช่
แปลมาจากต้นฉบับภาษาเดิมที่พระเจ้าทรงดลใจให้ดีเขียนขึ้นก็ตาม แต่ก็เป็ นพระวจนะของพระเจ้า เป็ น
คาสอนของพระองค์อยูน่ นั่ เอง เราคริ สเตียนเชื่ออย่างมัน่ คงว่าพระคริ สตธรรมคัมภีร์ เป็ นหนังสื อแห่ง
ความจริ งเล่มเดียวในโลกที่เราสามารถยึดถือปฏิบตั ิตามได้ อย่างไม่ตอ้ งกลัวว่าจะผิดพลาด เป็ นรากฐาน
แห่งคาสอนที่ประเสริ ฐที่สุด ซึ่ งเราสามารถกล่าวอ้างข้อความแทบทุกตอน โดยขึ้นต้นด้วยคาว่า “พระ
เจ้าตรัสว่า...” ได้อย่างมัน่ ใจ
จ. การไถ่โทษแทนมนุษย์ โดยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์
หากท่านศึกษาพระคริ สตธรรมคัมภีร์โดยละเอียดแล้วจะเห็นว่า พระคริ สตธรรมคัมภีร์ตลอดทั้ง
เล่มเผยถึงวิธีที่จะคืนดีกบั พระเจ้าเพียงวิธีเดียว ดังที่ได้กล่าวใน โรม 5: 1, 11 คือว่า “กลับเป็ นไมตรี กนั
กับพระเจ้า”
การคืนดีหรื อการกลับเป็ นไมตรี กนั กับพระเจ้า ในสมัยพระคริ สตธรรมใหม่ หมายถึงการที่พระ
เยซูทรงทนทุกข์ทรมานและทรงตายเพื่อไถ่โทษแทนเรา ทรงเอาความชอบธรรมของพระองค์รับโทษ
แทนความธรรมของเรา เพื่อนาเราให้คืนดีกนั กับพระเจ้า เนื่องจากพระองค์ทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้า
ทรงเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์ ดังนั้นพระองค์จึงสามารถตายไถ่โทษแทนเราได้ ถ้าพระองค์ทรงปล่อยให้มนุษย์เรา
ดิ้นรนกันเองแล้ว เราจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย แม้แต่นอ้ ยทั้งนี้ก็เพราะเราเป็ นคนบาปนัน่ เอง พระ
เยซูคริ สต์ทรงรับโทษทัณฑ์แทนคนบาปทั้งปวง ทรงยอมหลัง่ พระโลหิ ตของพระองค์ และยอม
สิ้ นพระชนม์เพื่อเรา พระองค์ทรงแบกรับความทุกข์ทรมานทั้งปวง ทั้ง ๆ ที่ความทุกข์ทรมานเหล่านั้น
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ควรจะตกอยูก่ บั เราผูเ้ ป็ นคนบาป (ขอให้ดู เลวีนิติ บทที่ 16 อิสยาห์ 53: 6; มัทธิว 20:28; มาระโก 10:45;
2 โคริ นธ์ 5:21; กาลาเทีย 2:20; 1 เปโตร 3:18)
เนื่องจากพระเยซูได้ทรงตาย เพื่อไถ่โทษบาปของเราโดยพระโลหิ ตอันประเสริ ฐของพระองค์
ฉะนั้นเราจึงได้รับการยกโทษบาป และสามารถยืนอยูเ่ ฉพาะพระพักตร์ ของพระเจ้า เสมือนหนึ่งเราไม่
เคยมีความผิดบาปมาก่อนเลย (เอเฟซัส 1: 7; โคโลสี 1:14; 1 เปโตร 1:18, 19)
ทั้งหมดนี้เป็ นรากฐานแห่งการที่เราจะแน่ใจได้วา่ เราจะได้รับชีวิตนิ รันดร์ การเข้าใจในหลักคา
สอนนี้นบั ว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อว่าจะได้สอนคนอื่นถึงความมัน่ ใจในจาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อว่าเราจะ
ได้สอนคนอื่นถึงความมัน่ ใจในความรอดได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เพราะมีหลายคนที่ได้ศึกษาหลักคาสอน
แห่งการไถ่โทษความผิดบาปแทนมนุษย์ โดยพระโลหิ ตของพระเยซู แต่เพียงผิวเผิน จึงไม่สามารถ
เข้าใจได้ถูกอย่างถูกต้อง การเข้าใจผิด จะก่อให้เกิดผลเสี ยได้ง่ายฉะนั้นครู รวีวารศึกษาควรระวังให้ดี
ฉ. ความรอดนิรันดร์ และความพินาศนิรันดร์มนุษย์สามารถเลือกทางเดินของตนเองได้ โดย
เสรี วา่ จะเลือกเอาทางแห่งความรอด หรื อทางแห่งความพินาศพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ได้สอนถึงทางเดิน
ทั้งสองนี้ไว้อย่างละเอียดว่า ถ้าเลือกทางเดินตามพระคริ สต์ ก็จะได้รับชีวิตนิ รันดร์ (ยอห์น 5:24-29;
12:44-50; มาระโก 16:15,16; 1ยอห์น 5:12) เมื่อเราได้ทราบดังนี้แล้ว ปั ญหาสุ ดท้ายจึงอยูท่ ี่การตัดสิ นใจ
ของตัวเราเองว่า จะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งให้แน่นอนลงไป
เพื่อนมนุษย์ซ่ ึ งอยูร่ อบ ๆ ตัวเรา ส่ วนใหญ่ ยังไม่เข้าใจในเรื่ องราวของพระเจ้า ไม่ทราบถึงความ
บริ สุทธิ์ ของพระองค์ และไม่ทราบว่าความบาปของมนุ ษย์ร้ายกาจเพียงใดหรื อถึงจะมีความรู ้ในเรื่ องนี้
บ้าง ก็เป็ นแต่เพียงผิวเผิน ดังนั้นไม่ค่อยมีผใู ้ ดทาการประกาศตักเตือนเพื่อนมนุษย์ ให้แสวงหาความรอด
เพื่อให้ “หนี” จากพระพิโรธของพระองค์ ซึ่งจะมีมาในอนาคต ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียน จึง
ควรประพฤติตวั ให้เป็ นแบบอย่างที่ดีแก่เขา หาทางนาเขามาหาพระเจ้าให้จงได้ ให้เหมือนดังที่อาจารย์
เปาโลกล่าวว่า “เหตุฉะนั้นเมื่อเรารู ้จกั ความเกรงกลัวองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแล้ว เราก็จะช่วยคนทั้งหลายให้
เห็นจริ งได้” ทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้า ในการประทานพระคุณแก่มนุษย์สาเร็ จผล
(เอเฟซัส 1: 3-12) พระเจ้าไม่พึงประสงค์ให้ผหู ้ นึ่งผูใ้ ดต้องพินาศ พระองค์จึงได้ประทานสิ ทธิ
พิเศษให้เราในการสั่งสอนนาวิญญาณของผูท้ ี่หลงหาย ให้กลับมาหาพระองค์สานึกในความผิดบาป เชื่อ
ฟังและอยูใ่ นร่ มพระคุณของพระองค์ตลอดไป
ช. การเสด็จกลับมาครั้งที่สอง ของพระเยซูคริ สตเจ้า
พระเยซูคริ สตเจ้าได้ทรงสัญญาไว้วา่ พระองค์จะเสด็จกลับมาอีก (ยอห์น14:3,มัทธิว บทที่ 24
และ 25) หลังจากที่พระองค์ได้ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ และเสด็จจากภูเขามะกอกเทศขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว ทูต
ของพระองค์ได้ยนื ยันถึงพระสัญญานี้ อย่างชัดเจน (กิจการ 1:11) หลักคาสอนเกี่ยวกับการเสด็จกลับมา
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ของพระเยซู เป็ นหลักคาสอนที่สาคัญมากซึ่ งพระคริ สตธรรมคัมภีร์ได้ย้าเตือนอยูเ่ สมอโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในพระคริ สตธรรมใหม่ จนแทบจะกล่าวได้วา่ คิดเฉลี่ยแล้วทุก ๆ ยีส่ ิ บห้าข้อพระธรรม จะมีขอ้ หนึ่ง
ซึ่ งเกี่ยวกับข้องกับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ ฉะนั้นคริ สเตียนจึงควรเตรี ยมไว้ให้พร้อม อย่าให้
หลงกระทาความผิดบาปตามอย่างชาวโลกเป็ นอันขาด เพื่อ “คอยท่ารักความหวังใจ อันให้มีสุข และการ
สาแดงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยงิ่ คือพระเยซูคริ สตเจ้าผูช้ ่วยให้รอดของเรานั้น” (ติตสั 2:13) หากว่าเรา
ดาเนินชีวติ คริ สเตียน โดยคานึงถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ ซึ่งเป็ นความหวังของคริ สตจักร
ตลอดจนความหวังของคริ สตสมาชิกเป็ นส่ วนบุคคล ความหวังนี้ก็จะบรรลุสาเร็ จ ในอันที่จะชาระจิตใจ
ให้บริ สุทธิ์ ตลอดไปขอให้เราทั้งหลายจงอธิ ษฐานดังนี้ เถิด “พระเยซูเจ้า เชิญเสด็จกลับมาเถิด”

4. จงหลีกเลีย่ ง คาสอนทีผ่ ดิ แปลกไปจากพระคริสตธรรมคัมภีร์
คาสอนใด ๆ ที่ผดิ ไปจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ ก็อย่าได้เอาใจใส่ เป็ นอันขาด เพราะมิใช่คา
สอนของพระเจ้าหากท่านขืนเอาใจใส่ คาสอนเหล่านั้น ก็อาจจะให้เกิดปั ญหายุง่ ยากขึ้นได้ในภายหลัง คา
สอนแปลก ๆ ดังกล่าวนี้ มักจะโน้มน้าวจิตใจของเราให้ออกนอกลู่นอกทางอยูเ่ สมอ จนกระทัง่ เห็นผิด
เป็ นชอบไป จงยึดมัน่ ในพระคุณของพระเจ้าให้แน่นอน อย่าหันเหง่าย ๆ เกลือกว่าจะเดินผิดพลาด
(ฮีบรู 13: 9) ข้อเตือนใจอีกประการหนึ่งก็คือ จงพยายามหลีกเลี่ยงการทุ่มเถียงกัน เนื่องด้วยมี
ความคิดเห็นในพระคริ สตธรรมคัมภีร์แตกต่างกัน อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่ องนี้เลย (1 ทิโมธี
6:3, 4) เพราะจะทาให้ชาวโลกเข้าใจผิด เยาะเย้ยดูหมิ่น และขาดความเชื่อถือ จงปล่อยให้เป็ นหน้าที่ของ
พระเจ้าเถิด พระองค์จะทรงจัดการให้เอง

5. หลักคาสอน ของพระคริสตธรรมคัมภีร์และตัวท่ านเอง
“จงระวังตัวและคาสอนของท่านให้ดี” นี่เป็ นคาเตือนที่ควรแก่การเอาใจใส่ เป็ นอย่างยิ่ง คาสอน
ของท่านจะมีเหตุผลน่าศรัทธาเชื่อถือนั้น ใช่วา่ จะมาหาจากความรู ้ความสามารถ โดยการศึกษาทาง
สมองเพียงอย่างเดียวก็หาไม่ แต่จะต้องประกอบด้วยคาพูดที่เกิดจาก ประสบการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณของ
ท่านเอง ดังนั้นครู รวีวารศึกษา และผูร้ ่ วมงานรวีวารศึกษาทุกคน จึงต้องระมัดระวังในการพูดจา และการ
สอนให้มาก จงพูดและสอนแต่เนื้ อแท้ของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น อย่าพูดในสิ่ งที่ไร้สาระ
ปราศจากเหตุผลอันน่าเชื่ อถือเป็ นอันขาด เนื่องจากพระคริ สตธรรมคัมภีร์ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระกิตติ
คุณทั้งสี่ ที่พระเจ้าได้มอบหมายให้แก่เรานั้น) มิใช่เป็ นสิ่ งเพียงคาสั่งสอนธรรมดา หรื อกฏแห่งการ
ดาเนินชี วติ ธรรมดาสามัญ หากแต่เป็ นพระพรอันประเสริ ฐที่ทาให้เรามองเห็นความจริ งในชีวติ ของเรา
เองได้ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงพิสูจน์พระองค์เองให้เราเห็นแล้วว่า พระองค์ได้ทรงปฏิบตั ิตาม “คา
สัญญาอันใหญ่ยงิ่ เลิศประเสริ ฐ”ของพระองค์ ซึ่งเราสามารถรับเอาไว้เป็ นประสบการณ์ส่วนตัวของเรา
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ในการที่จะสั่งสอนให้ผอู ้ ื่นรู ้ เพื่อถวายสง่าราศีให้แก่พระเจ้า และเป็ นพยานฝ่ ายพระคริ สต์ หากท่าน
ดาเนินตามคาสอนนี้อย่างเคร่ งครัด พระเจ้าก็จะทรงใช้ท่านให้เกิดผลเพื่อพระองค์ จิตใจของท่านก็จะรุ่ ม
ร้อนไปด้วยความจริ งของพระองค์ และสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกนี้ให้แก่ผอู ้ ื่นได้อย่างน่าอัศจรรย์

สรุป
1. หลักคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์น้ นั เป็ นหลักคาสอนที่สาคัญยิง่ เพราะเป็ นหลักคา
สอนที่พระเจ้าได้ประทานให้เรา ซึ่งจะกลายเป็ นพระพรในชีวติ ของเราและของคนอื่น
2. หลักคาสอนของคริ สเตียนนั้น เป็ นการเปิ ดเผยพระวจนะของพระเจ้า ซึ่ งทาให้ผเู ้ ชื่ อกลายเป็ น
ผูท้ ี่มีชีวติ คริ สเตียน และมีคุณลักษณะคริ สเตียนที่แท้จริ ง เมื่อเราเอาใจใส่ จดจ่ออยูก่ บั คาสอนเหล่านั้น
เราก็สามารถช่วยคนอื่นๆ ให้ได้รับความรอด และเชื่อฟังทาตามคาสอนเหล่านั้นได้ดว้ ย
“จงระวังตัว และคาสอนของท่านให้ดี”

ข้ อควรคิด
จงไตร่ ตรองถึงหลักคาสอนของพระคริ สตธรรมคัมภีร์ตามที่ปรากฏในบทเรี ยนนี้ แล้วจะสรุ ป
เป็ นข้อๆ ตามความคิดเห็นของท่าน
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