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ค ำน ำ 
การเตรียมสอนรวีวารศึกษาเล่มน้ี เป็นหลกัสูตรและคู่มือสอนรวีวารศึกษา แปลและเรียบเรียง

มาจากหนงัสือ Preparation for Teaching ของ Charles A. Oliver 
ตน้ฉบบัภาษาองักฤษของต าราเล่มน้ีนั้น คณะกรรมการศึกษาแห่งสมาคมรวีวารศึกษาระหวา่ง

ชาติไดรั้บรองเห็นชอบแลว้ คือวา่เป็นต าราท่ีเรียบเรียงข้ึนถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องคณะกรรมการ มี
บทเรียนไม่นอ้ยกวา่ 50 บท เป็นบทเรียนเก่ียวกบัการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เสียไม่นอ้ยกวา่ 20 บท 
กบัอยา่งนอ้ยก็ใหมี้บทเรียนท่ีกล่าวถึง นกัเรียน ครู และงานรววีารศึกษาอยา่งละไม่นอ้ยกวา่ 7 บท 

งานรวีวารศึกษาเป็นบริการแขนงหน่ึงของคริสตจกัร ซ่ึงให้ผลโดยตรงต่อความเจริญของ
คริสตจกัร คริสตจกัรใดท่ีมีงานรววีารศึกษาเขม้แข็งก็หวงัไดว้า่คริสตจกันั้นจะเขม้แข็งดว้ย คริสตจกัรใด
ขาดการสอนรวีวารศึกษา ก็ไดช่ื้อวา่ขาดบริการอยา่งส าคญัท่ีสุดของตน ยอ่มกระทบกระเทือนถึงความ
เจริญกา้วหนา้ของคริสตจกัร 

หนังสือเล่มน้ีเป็นคู่มือของครู เป็นต าราท่ีค่อนข้างจะย่อมาก แต่บรรจุสารส าคัญบริบูรณ์ 
สมควรท่ีคริสตจกัรจะจดัชั้นให้มีผูศึ้กษาตามต าราเล่มน้ีข้ึน เม่ือบรรดาผูศึ้กษาเรียนจบต าราเล่มน้ีแล้ว
ยอ่มจะเป็นครูรววีารศึกษาของคริสตจกัรได ้

เพราะฉะนั้นต าราเล่มน้ี จึงเป็นต าราส าหรับเพาะครูรวีวารศึกษา ยอ่มมีประโยชน์แก่งานรวีวาร
ศึกษาของคริสตจกัรทัว่ ๆ ไป และถูกตอ้งตามหลกันิยมของการสอนรววีารศึกษาของชาติต่าง ๆ ดว้ย 

กองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ 
31 พฤษภาคม 1952 
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จะท ำงำนฝึกหัดครูให้บรรลุผลส ำเร็จได้อย่ำงไร 

ตั้งใจหาผูเ้รียนสักพวกหน่ึง ท่านคงหาไดแ้น่ส่วนแผนงานนั้นเป็นส่ิงท่ีจะน าไปดดัแปลงใชใ้น
โรงเรียนรววีารศึกษาใด ๆ ก็ไดต้ามแต่ความเหมาะสม 

จ าไวว้า่ตอ้งตั้งตน้ให้ถูก ความอุตสาหะมาก ๆ และการท างานดว้ยความเต็มใจ เหล่าน้ีย่อมท า
ใหก้ารงานส าเร็จ 

อ่านหนงัสืออะไร ๆ ท่ีเก่ียวกบัการฝึกหดัครูโดยความระมดัระวงัก็ได ้ปรึกษาหาความรู้จากผูรู้้
คน้หาความรู้เท่าท่ีจะหาได ้เขียนจดหมายไปถามแผนกรววีารศึกษา ท่ีกองคริสเตียนบรรณาศาสตร์ก็ได ้

จดนามท่ีผูส้นใจงานน้ีในคริสตจกัรของตน เรียกครูและเจา้หนา้ท่ีมาประชุม แจกหนงัสือคู่มือ
เล่มน้ีใหแ้ละท าการสอนสักบทหน่ึงใหดู้เป็นตวัอยา่ง แลว้ตดัสินใจจดัตั้งชั้นการฝึกครูเลยทนัที 

หาครูผูส้ามารถท่ีสุดท่ีจะหาได้ อย่าไปคอยจนได้ผูเ้ช่ียวชาญ เม่ือทราบแน่ว่าหาผูเ้ช่ียวชาญ
ไม่ไดค้นใดท่ีมีความเห็นอกเห็นใจ มีไหวพริบและท างานจริง เป็นผูน้ าได ้และมีความอดทน ก็ใชเ้ป็นครู
ไดแ้ลว้ เร่ิมตน้ชั้นไดไ้ม่ตอ้งรอ จงใช้บุรุษหรือสตรีท่ีตนหาได้นัน่แหละ เร่ิมจดัชั้นต่อไปน้ีสักชั้นหน่ึง
หรือทั้งสองชั้นก็ได ้

1. ชั้นครูปัจจุบนั เป็นชั้นท่ีประกอบข้ึนดว้ยบรรดาครูรววีารศึกษาผูก้  าลงัท าการสอนอยู ่จะเรียน
กันในเวลาประชุมกลางสัปดาห์ หรือบ่ายวนัอาทิตย์ก็ได้ เจ้าหน้าท่ีในโรงเรียนรวีวารศึกษาและ
คนท างานคริสเตียนเขา้เรียนดว้ยก็จะไดผ้ลดีเหมือนกนั 

2. ชั้นเพื่อฝึกครูรวีวารศึกษา หานกัเรียนชั้นมธัยมปลาย หรือครูท่ีเลือกแลว้น ามาเป็นชั้นหน่ึงก็
ได ้บางทีจะหาผูใ้หญ่หลาย ๆ คนรวมเขา้ จดัเป็นชั้นฝึกหดัครูก็ได ้

หาห้องให้พวกน้ีสักห้องหน่ึงโดยเฉพาะ ควรเป็นห้องท่ีมีกระดานด า เม่ือเรียนกนัจบภาคหน่ึง
ภาคใดใน 5 ภาคแลว้จึงจะรับศิษยใ์หม่ได ้คือคนใดเร่ิมเขา้เรียนเม่ือจบภาค 3 เขาก็จะเรียนภาค 4 และ 5 
แลว้จึงจะกลบัไปเรียนภาค 1-2 เม่ือตั้งตน้ใหม่คราวหนา้ต่อไป ถา้ท าอยา่งน้ีไดก้็แปลวา่จะมีการสอนกนั
อยูเ่ร่ือย ๆ  

อยา่ใช้ศิษยท่ี์ก าลงัเรียนมาเป็นตวัแทนครูรวีวารศึกษาท่ีก าลงัท าการสอน ควรพยายามสอนไป
จนจบหลกัสูตรก่อน 

ชั้นท่ีปนกนั บางทีเปิดการสอนชั้นท่ีปนกนัคือน าพวกครูปัจจุบนัและผูท่ี้คาดหวงัไวว้่าจะให้
เป็นครูมาเขา้ชั้นรวมกนั หรือน าครูจากโรงเรียนรวีวารศึกษาหลาย ๆ แห่งมารวมกนัก็ได ้แต่อย่างไรก็
ตามสู้จดัชั้นเฉพาะเป็นชั้น ๆ ไปไม่ได ้
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ค ำแนะน ำในกำรสอน 

พยายามก่อให้เกิดความร่วมมือในชั้น ถามปัญหาและก าหนดการคน้ควา้ให้ตรวจดูวา่นกัศึกษา
ทุกคนมีต าราและไดฝึ้กฝนตามต าราก่อนแลว้ 

ใชก้ระดานด า เขียนบทเรียนสังเขปบนกระดานด าแลว้ท าแผนผงัง่าย ๆ ให้ (ดูตวัอย่างแผนผงั
ในกระดานด าทา้ยบท) 

ทบทวนบ่อย ๆ ใหแ้น่ใจวา่เขา้ใจบทเรียนทุกบท 
สอบเขียนเป็นคร้ังคราว เพื่อคน้หาจุดอ่อนของนกัศึกษาแลว้ท่านจะช่วยแกไ้ขเขาได ้
ให้มีการสอบเป็นทางการ ภาคหน่ึงมี 10 บท สอบคร้ังละภาคแลว้เก็บคะแนนไว ้ถา้มีนกัเรียน

น้อยสอบคร้ังละ 2 หรือ 3 ภาคก็ได้ นักศึกษาคนใดสอบไล่ได้คะแนนตามท่ีก าหนดไว ้ก็ต้องให้
ใบรับรองแสดงวา่บุคคลนั้นจบหลกัสูตร 1 ปี มีสมรรถภาพเป็นครูรวีวารศึกษา หรือครูสอนพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ไดแ้ลว้ 
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ภำคที ่1 

พระธรรมคมัภีร์เดมิ 
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บทที ่1 พระธรรมในพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ คือ วิวรณ์แสดงน ้ าพระทยัของพระเจา้ตามท่ีบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

ประกอบดว้ยพระธรรม 66 เล่ม 
เขียนไวโ้ดยผูป้ระพนัธ์ไม่นอ้ยกวา่ 36 คน 
ระหวา่งเวลา ราว 16 ศตวรรษ 
(1 ศตวรรษ มี 100 ปี) 
พระธรรมคมัภีร์เดิม เขียนไวเ้ป็นภาษาฮีบรู เวน้แต่มีขอ้พระธรรมบางขอ้ท่ีเป็นภาษาอาราเมค 

เขาแปลพระธรรมคมัภีร์เดิมทั้งหมดออกเป็นภาษากรีกแลว้ก่อนคริสตศกัราช 200 ปี มิสซิสจดัสันได้
แปลส่วนหน่ึงเป็นภาษาไทยในราว ค.ศ. 1818 เพื่อให้คนไทยท่ีเป็นเชลยในพม่าอ่าน ต่อมาอีกหลายปีก็มี
พระคริสตธรรมคมัภีร์ภาษาไทยข้ึนในเมืองไทย ค.ศ. 1941 คณะกรรมการไดแ้กไ้ขพระคริสตคมัภีร์ไทย
เป็นรูปส าเร็จท่ีใชอ้ยูจ่นปัจจุบนัน้ี 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ใหม่ เขียนไวเ้ป็นภาษากรีกพระคริสตธรรมคมัภีร์ภาษาองักฤษหรือ
ภาษาไทยก็แปลจากภาษาเดิมน้ี คณะกรรมการแกไ้ขพระคริสตธรรมใหม่ ไดแ้กไ้ขและจดัพิมพข้ึ์นคร้ัง
หลงัท่ีสุดใน ค.ศ. 1950 

หมายเหตุ เป็นส่ิงส าคญัท่ีครูรวีวารศึกษาตอ้งคน้ควา้คุน้เคย กบัรายช่ือและท่ีอยูข่องพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ทุกเล่ม 

พระธรรมคมัภีร์เดิม 
มี 39 เล่ม แบ่งออกเป็นหมวดตามความเหมาะสมได ้ดงัน้ี 
ก. หมดวพระบญัญติั 5 เล่ม ปฐมกาล อพยพ เลวนิีต กนัดารวถีิ พระธรรมบญัญติั 
ข. หมวดพงศาวดาร 12 เล่ม โยซูวาห์ ผูว้ินิจฉยั นางรูธ ซามูเอลฉบบัตน้และสอง พงศก์ษตัริย์

ฉบบัตน้และสอง โครินธ์ฉบบัตน้และสอง เอสรา เนหะมีย ์ และ เอสเธอร์ 
ค. หมวดกว ี5 เล่ม โยบ สดุดี สุภาษิต ปัญญาจารย ์เพลงซาโลมอน  
ฆ. หมวดมหาศาสดาพยากรณ์ 5 เล่ม อิสยาห์ เยเรมีย ์เพลงคร ่ าครวญ เอเสเคียล ดาเนียล 
ง. หมวดอนุศาสดาพยากรณ์ 12 เล่ม โอเชยา โยเอล อาโบส โอบาดีห์ โยนาห์ห์ มีคาห์ นาฮูม ฮา

บากุก เศฟันยาห์ ฮกักยั เศคาริยาห์ มาลาคี 
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การฝึกท่ีให้ประโยชน์ ดูรายช่ือพระคริสตธรรมย่อ แล้วบอกช่ือเต็มให้ถูกตอ้ง บอกช่ือพระ
ธรรมเล่มหน่ึงแล้วบอกดว้ยว่าอยู่หมวดไหน หัดเปิดหาพระธรรมเล่มหน่ึงเล่มใดจากพระคริสตธรรม
คมัภีร์ดูวา่ท่านหาไดเ้ร็วปานใด 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
                                       
    66 เล่ม            พระธรรมคมัภีร์เดิม  ฮีบรู 
พระคริสตธรรมคมัภีร์{     36 คน  ภาษา    { อาราแมค 
       16 ศตวรรษ     กรีก 
 ม. พระบญัญติั ปฐก. อพย. ลตก. กดร. ฉธบ. 
 ม. พงศาวดาร ยฮซ. วนฉ. นรธ. 1,2 ซมอ. 1,2 พงศ. 1,2 คนก. อษร. นฮย. อธร. 
พระธรรม{ ม. กว ีโยบ. สดด. สภษ. ผปก. พพร. 
 ม. มหาศาสดา ยซย. ยมย. พรท. ยอค. ดนอ. 
 ม. อนุศาสดา ฮซอ. ยอล. อมศ. อบย. ยนา. มคา. นฮม. ฮบฆ. ซฟย. ฮาฆ. ซคย.มลค. 
 

 
ค าถามทดสอบ 
1. พระธรรมคมัภีร์เดิมนั้นเขียนไวเ้ป็นภาษาอะไร 
2. ในพระคริสตธรรมคมัภีร์มีพระธรรมก่ีเล่ม 
3. ในพระธรรมคมัภีร์เดิมนั้นมีพระธรรมก่ีเล่ม 
4. มีก่ีคนท่ีเขียนพระธรรมคมัภีร์ 
5. ระยะเวลาท่ีเขียนพระคริสตธรรมนั้นก่ีปี 
6. ในหมวดพระบญัญติัมีพระธรรมอะไรบา้งบอกช่ือเรียงล าดบั 
7. บอกช่ือพระธรรมในหมวด พงศาวดาร 
8. บอกช่ือพระธรรมในหมวด กว ี
9. บอกช่ือพระธรรมในหมวด มหาศาสดาพยากรณ์ 
10. บอกช่ือพระธรรมในหมวด อนุศาสดาพยากรณ์ 
จงสังเกตค าวา่ พระคริสตธรรมคมัภีร์ (Bible) พระธรรมคมัภีร์เดิม (Old Testament) พระคริสต

ธรรมใหม่ (New Testament) 
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บทที ่2 พระธรรมในพระคริสตธรรมใหม่ 

ผูป้ระพนัธ์เขียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ไว ้เพื่อเผยให้ประจกัษใ์นเร่ืองพระนิสัย พระด ารัสสอน
และพระราชกิจของพระเยซูคริสต์เจา้ พระองค์ทรงเป็นผูส้มานไมตรีแห่งค าสัญญาใหม่  อย่างน้อยมี
ผูป้ระพนัธ์ 8 คน เป็นอคัรสาวก 4 คน มทัธิว ยอห์น เปาโล และเปโตร อีก 2 คนเป็นมิตรสหายของอคัร
สาวก คือ มาระโก และลูกา และอีก 2 คนคือยากอบและยูดาอาจจะเป็นน้องชายของพระเยซู พระธรรม
ต่างฉบบักนันั้น ผูป้ระพนัธ์ไดเ้ขียนไวใ้นเวลาต่าง ๆ กนั ภายในก่ึงหลงัแห่งศตวรรษท่ี 1 ของคริสตกาล 
(คือตั้งแต่ ค.ศ. 50-100) 

เราแบ่งพระคริสตธ์รรมคมัภีร์ออกไดด้งัน้ี 
หมวด กิตติตคุณหรือชีวประวติั 4 เล่ม 
มทัธิว มาระโก ลูก ยอห์น 
หมวด พงศาวดาร 1 เล่ม 
กิจการของอคัรสาวก 
หมวด จดหมายฝากของเปาโล 14 เล่ม  
โรม โครินธ์ฉบบั 1 และ 2 กาลาเทีย เอเฟซสั ฟีลิปปี โคโลสี เธสะโลนิกา ฉบบัหน่ึงและสอง  
ทิโมธี ฉบบัหน่ึงและสอง ทิตสั ฟิเลโมน และฮีบรู (เร่ืองผูแ้ต่งยงัเป็นปัญหา) 
หมวด จดหมายฝากทัว่ไป 7 เล่ม 
ยากอบ เปโตรฉบบัหน่ึงและสอง ยอห์นฉบบัหน่ึง สอง และสาม ยดูา 
หมวด ววิรณ์ 1 เล่ม 
ววิรณ์ 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 

ม. ชีวประวติั 
   มธ. มก. ลก. ยฮ. 
ม. พงศาวดาร 
   กจ. 
พระธรรม { ม. จดหมายฝากของเปาโล 
   รม. 1,2 คร. กต. อฟ. ฟป. คส. 1,2 ธส. 1,2 ทธ. ทต. ฟม. ฮร. 

ม. จดหมายฝากทัว่ไป 
   ยก. 1,2 ปต. 1,2,3 ยฮ. ยด. 

ม. ววิรณ์ 
   วว. 

  
ค าถามทดสอบ  
ค าแนะน าใหท้บทวน ผูน้ าจะทบทวนดว้ยการใหเ้ขียนตอบก็ได ้
1. ใครเขียนพระคริสตธรรมใหม่ เม่ือไร 
2. พระคริสตธรรมใหม่เขียนไวเ้ป็นภาษาอะไร 
3. จงบอกช่ือพระธรรมท่ีเป็นชีวประวติัของพระคริสตทั้ง 4 เล่ม 
4. จงบอกช่ือพระธรรมหมวด พงศาวดารในพระคริสตธรรมใหม่ 
5. จงบอกช่ือจดหมายฝากของเปาโล 
6. จงบอกช่ือจดหมายฝากทัว่ไป 
7. จงบอกช่ือพระธรรมเล่มสุดทา้ย 
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บทที ่3  พงศำวดำรในพระธรรมคมัภีร์เดมิ 

พระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นววิรณ์ของพระเจา้ซ่ึงประทานแก่มนุษย ์กระทูส้ าคญัในพระวิวรณ์น้ี
ก็คือใหเ้ห็นวา่ มนุษยจ์ะไดค้วามรอดก็โดยอาศยัพระคริสตเจา้ พงศาวดารในพระธรรมคมัภีร์เดิมคล่ีคลาย
ใหเ้ห็นความหมายของมูลเหตุ และเผยใหเ้ห็นวา่ พระเจา้ทรงเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของมนุษย ์

พงศาวดารในพระธรรมคมัภีร์เดิม แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ยคุ 
1. ยคุพอ่หมู่ (Patriarchs) 
ตั้งแต่อาดมัถึงโมเสส 
2. ยคุสมยับรรดาผูน้ ายิง่ใหญ่ 
ตั้งแต่โมเสสถึงซาอูล 
3. ยคุกษตัริยต่์าง ๆ   
ตั้งแต่ซาอูลถึงตกเป็นเชลยของบาลิโลน 
4. ยคุผูค้รอบครองเป็นชนต่างดา้ว 
ต้ึงแต่เป็นเชลยจนถึงพระเยซู 
ยคุ 1 พอ่หมู่ (Patriarchs) 
ตั้งแต่อาดมัถึงโมเสส 
เร่ืองราวตามพระคริสตธรรมคมัภีร์ พระธรรมปฐมกาล 
ยคุน้ีเผยใหเ้ห็นการเตรียมชนชาติอิสราเอล เพื่อใหค้วามรู้แก่พลโลกในเร่ือง “พระเจา้เท่ียงแท”้ 
ขอแบ่ง ยคุ น้ีออกเป็น 3 สมยั 
1. สมยั เช้ือสายบุพชน 
2. สมยั ครอบครัวท่ีถูกเลือกสรร 
3. สมยั เผา่พงศอิ์สราเอล 
1.สมยัเช้ือสายบุพชน ในยุคแรกเร่ิมทีเดียวนั้นยงัไม่มีชาติใด ๆ เลย พระกรุณาคุณของพระเจา้

ไดเ้ผยใหป้ระจกัษแ์ก่บุคคลท่ีถูกเลือกสรรไวไ้ม่ก่ีคนบุคคลเหล่าน้ีจะพิทกัษค์วามเขา้ใจในเร่ืองพระเจา้ให้
คงอยูใ่นโลก ในระหวา่งนั้นโลกน้ีก็เลวทรามลง 

บุพชนในสมยันั้นคือ อาดมั เซธ และเผา่พนัธ์ุของเขา “ดัง่ฮะโนค ผูด้  าเนินกบัพระเจา้ แลว้ก็หาย
หน้าไป เพราะพระเจา้ทรงรับไปเสีย” (ปฐมกาล 6:24) โนอาห์ผูต่้อนาวาล ามหึมา และเซมกบัเผ่าพนัธ์ุ
ของเขา 

กรณีส าคญั ๆ ในสมยัน้ีคือ 
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ก. การสร้างสรรค ์
ข. การจมในบาปและเร่ืองสัญญา 
ค. น ้าท่วมโลก 
ง. การกระจดัพลดัพราก 
ก. การสร้างสรรค ์(ปฐมกาล บท 1 และ 2) พระเจา้ให้มีสรรพส่ิงต่าง ๆ ข้ึนมาโดยพระด ารัสอนั

ทรงฤทธ์ิของพระองค์ พระราชกิจในการสร้างสรรค์ของพระองคคื์บหน้าไปตามล าดบั ชั้นแรกโลกใน
ดา้นวตัถุไดถู้กเนรมิตข้ึน แลว้ต่อมาระบบของชีวิตก็ปรากฏจนท่ีสุดมนุษยก์็เป็นตวัตนข้ึนมา มนุษยน้ี์ได้
ช่ือวา่เป็นยอดของการสร้างสรรค ์

พระเจา้ทรงพอพระทยัในบรรดาสรรพส่ิงท่ีพระองคท์รงสร้าง ฉะนั้นพระองคท์รงติดตามส่ิงซ่ึง
ทรงสร้างข้ึนมานั้นดว้ยใหก้ารปกครองและใหก้ารสงวนพนัธ์ุไว ้ 

ข. การจมในบาปและเร่ืองสัญญา (ปฐมกาล 3) พระเจา้ทรงสร้างอาดมัและเอวาให้มีสภาวะไม่
รู้จกัผิดชอบ แต่ว่าเร่ียวแรงและความคงทนของนิสัยจะคงเป็นอยู่ไดก้็โดยนิสัยนั้นทนต่อความชัว่ และ
เลือกแต่ฝ่ายดี เขาถูกทดลองดว้ยเร่ืองท่ีพอใจเขา พระเจา้ทรงประจุจิตผอ่งใส ใจบริสุทธ์ิ และเร่ียวแรงท่ี
จะท าแต่ส่ิงท่ีถูกให้ไวแ้ลว้ พระองค์ยงัทรงปรากฏและเป็นมิตรกบัเขา เขาควรจงรักภกัดีโดยเช่ือฟังพระ
เจา้ 

ซาตานปรากฏในท่าทางท่ีน่าสนใจ และทดลองให้เขาสงสัยในพระปัญญาและความรักของ
พระเจา้และในการท่ีจะเช่ือฟังพระบญัชาของพระองค ์เขายอมแพแ้ก่การทดลอง ความบาปจึงเขา้มาใน
โลก แต่พระเจา้โดยพระกรุณาไดท้รงสัญญาวา่จะประทานผูไ้ถ่เขาใหพ้น้บาป (ปฐมกาล 12:2) 

ค. น ้าท่วมโลก เม่ือมนุษยแ์รกนั้นจมในบาปเสียแลว้ พระเจา้ทรงเร่ิมตน้ใหม่ดว้ยพงศพ์นัธ์ุของ
เซธ แต่น่าเสียดายท่ีพงศพ์นัธ์ุเซธเองก็มีมลทินความทารุณชัว่ร้ายทวข้ึีน จนเหลือคนดีแต่คนเดียวคนดีคน
น้ีก็อยู่ท่ามกลางอนัตรายซ่ึงคอยดึงเขาอยู่รอบด้าน พระมานะของพระเจา้นั้นอศัจรรยย์ิ่งนัก พระจิต
บริสุทธ์ิไดข้นัสู้กบัมนุษย ์โนอาห์ไดต้กัเตือนประชาชนแมว้่าโนอาห์เขา้ไปในนาวาแลว้ ก็ยงัมีการหยุด
รออีก 7 วนัก่อนน ้ าท่วม มนุษยไ์ม่ใยดีต่อพระกรุณาของพระเจา้ มนุษยจึ์งถึงพินาศ (ปฐมกาล 6,7) โน
อาห์รอดจากน ้ าท่วมดว้ยนาวาล านั้น คือรอดจากความชัว่ของโลกดว้ยเร่ืองน ้ าท่วมโลก พอเขาออกจาก
นาวา เขาก็สร้างแท่นบูชา เพื่อท าสัตยส์ัญญาว่าเขาจะมอบตวัถวายเป็นบริการแก่พระเจา้ตั้งแต่บดัน้ีเป็น
ตน้ไป เพราะวา่เขารอดตายมาได ้(ปฐมกาล 8:20) 

ง. การกระจดัพลดัพราก (ปฐมกาล 11) พอพน้จากน ้ าท่วม ชาวโลกก็ไดโ้อกาสเร่ิมตน้ใหม่อีก 
แต่พอคนทวีข้ึน มนุษยก์็ชั่วลง เขาสร้างหอบาเบลเป็นการทา้ทายพระเจา้ เขาเสาะหาท่ีส าหรับสร้าง
อาณาจกัรใหญ่เพื่อวา่จะเป็นเอกเทศพน้จากการ ปกครองของพระเจา้ เพราะความคิดอนัน้ีเองพระเจา้จึง
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ทรงโปรดให้เขากระจดักระจายพลดัพรากกนัไปยงัหลายแดน เขาแตกกนัเป็นพรรคเป็นชาติ และเป็น
ภาษาต่าง ๆ  

มีชาติใหญ่ 4 ชาติเกิดข้ึน อียิปตอ์ยูใ่นแอฟริกาตอนเหนือ ฟอยนิเก (โฟนิเซีย) Phoenecia อยูฝ่ั่ง
ทะเลเมดิเตอเรเนียน เคเซ๊ธ (Chaldea) อยูร่ะหวา่งลุ่มแม่น ้ าไตกรีส และยเูฟรตีส และอะซุริยา (Assyria) 
อยูเ่หนือเคเซ็ธข้ึนไป 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
1. ยคุ พอ่หมู่ อ ถึง ม.   3. ยคุ กษตัริยต่์าง ๆ  ซ. ถึง ก.ค.ศ. 
2. ยคุผูน้ ายิง่ใหญ่ ม.ถึง ซ.  4. ยคุผูค้รอบครองเป็นชนต่างดา้ว ก.ค.ศ. ถึง เป็น ค. 
     ก. สร้างสรรค ์       พระธรรม  

1. ยคุพอ่หมู่{ สมยัเช้ือสายบุพชน{ ข. การจมในบาปและเร่ืองค าสัญญา  

ค. น ้าท่วมโลก      ปฐมกาล 
ง. การกระจดัพลกัพราก  

 
ค าถามทดสอบ 
1. บอกช่ือยคุทั้ง 5 ในพงศาวดารพระธรรมคมัภีร์เดิม 
2. ยคุพอ่หมู่นั้นตั้งตน้แต่ใครถึงใคร 
3. พระธรรมเล่มใด กล่าวถึงยคุพอ่หมู่ 
4. ยคุน้ีแบ่งเป็นก่ีสมยั อะไรบา้ง 
5. บอกช่ือบุคคลส าคญัในสมยัแรก 
6. บอกช่ือกรณีส าคญั 4 เร่ืองในสมยับุพชน 
7. จงบอกถึงการสร้างสรรคทั้ง 3 ระยะ 
8. อาดมัถูกทดสอบอยา่งไรในเร่ืองความจงรักภกัดีต่อพระเจา้ 
9. ท าไมพระเจา้ลา้งโลกเสียในสมยัโนอาห์ 
10. จงกล่าวถึงสมยักระจดัพลดัพราก 
11. เม่ือมีประวติัศาสตร์ดั้งเดิมบนัทึกไวน้ั้น ก็มีชนชาติ 4 ชาติเกิดข้ึนแลว้ ชนชาติทั้ง 4 นั้น คือ

ชาติใดบา้ง 
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บทที ่4 ยุค 1 พ่อหมู่ (ต่อ) 

2. สมยัครอบครัวท่ีถูกเลือกสรร มนุษยป์ฏิเสธไม่รับความรอดของมนุษยท์ั้งชาติอยา่งท่ีพระเจา้
ประทาน ท่ีเป็นดงัน้ีเพราะอ านาจใจทารุณโหดร้ายของมนุษยเ์องเพราะฉะนั้นพระเจา้ประทานพระ
สัญญาอนักอปรด้วยพระกรุณาแก่ครอบครัวเดียว เพื่อว่าโดยครอบครัวเดียวน้ี ทั้ งโลกจะได้รับพระ
กรุณาธิคุณของพระเจา้ บดัน้ีให้เราพิจารณาถึงอนัดบัแห่งการจดัเตรียม ซ่ึงจะน าไปถึงการสร้างชนชาติ
ของพระเจา้ข้ึน 

กรณีส าคญัในสมยัน้ีคือ 
ก. การท่ีทรงเรียกอบัราฮมั 
ข. ยาโคบพเนจร 
ค. ความเจริญกา้วหนา้ของโยเซฟ 
ก. การท่ีทรงเรียกอบัราฮมั (ปฐมกาล 12:1 ถึง 25:30) 
พระเจา้ทรงเรียกอบัราฮมัใหอ้อกจากบา้นเมืองซ่ึงมีการไหวรู้ปเคารพในต าบลอูระ ประเทศ 
เคเซ็ธ ไปยงัแผน่ดินท่ีอบัราฮมัไม่รู้จกั ณ ท่ีใหม่นั้น พระเจา้จะทรงตั้งท่านให้เป็นบิดาแห่งชาติ

ท่ีอ านาจมากชาติหน่ึง 
อบัราฮมัเช่ือฟังพระเจา้ และเดินทางไปยงัฮารานก่อน ท่านพกัอยู่ท่ีนัน่จนเธรา บิดาของท่าน

ส้ินชีวิตแลว้เดินทางต่อไปจนถึงแผน่ดินคานาอนั ณ ต าบลเซเค็ม พระเจา้ตรัสบอกอบัราฮมัว่า น่ีแหละ
เป็นผืนแผน่ดินตามพระสัญญา แผ่นดินน้ีจะตกเป็นของท่านและ พงศ์พนัธ์ุของท่านสืบต่อ ๆ ไป แมว้่า
พระเจา้ไม่ทรงอนุญาตให้อบัราอมัยบัย ั้ง ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นหลกัแห่ง ไม่วา่ท่านเดินทางไปถึงต าบลใด ๆ 
ท่านก็สร้างแท่นบูชาพระเจา้ 

โดยอาณัติสัญญาอย่างหน่ึง พระเจา้ทรงประทานเกียรติแก่อบัราอมัในเร่ืองความเช่ือ พระองค์
ทรงปรากฏแก่อบัราฮมัโดยวิธีพิเศษ คือทรงกระท าสัญญาและเรียกช่ืออบัราฮมัวา่ “สหายของเรา” (ปฐม
กาล 41:8) เช่นน้ีเองครอบครัวของอบัราอมัจึงได้ รับมอบฉันทะโดยเฉพาะ พระเจา้จึงทรงกระท าต่อ
ครอบครัวของอบัราฮมัต่างกบัทรงกระท าต่อบุคคลอ่ืน ๆ อิสอคับุตรชายของอบัราฮมัตามพระสัญญา 
ไดรั้บพระพรเป็นมรดกตกทอดต่อมา 

ข. ยาโคบพเนจร (ปฐมกาล 25:19-36:43) พระสัญญาของพระเจา้ไดต้กทอดถึงยาโคบ บุตรชาย
ของอิสอคั แมว้่ายาโคบเป็นคนมีความผิดหลายประการก็จริง แต่ยาโคบได้ทูนเทิดค่าของพระพรตาม
พระสัญญาไว ้เพราะความผิดบาปของยาโคบ ท่านจึงตอ้งพเนจรไปและรับความทุกขย์ากต่าง ๆ อนัเป็น
เหตุท่ีสอนท่านใหเ้ป็นคนดีไดค้นหน่ึง พระพรศกัด์ิสิทธ์ิของพระเจา้ซ่ึงท่านไดชิ้งมาจากเอซาวโดย 
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โลกใบนั้น ในท่ีสุดก็ตกเป็นของท่านอย่างไม่เป็นปัญหา ในเม่ือพระเจ้าได้กระท าให้ท่าน
เหมาะสมกบัพระพรนั้น  

ค. ความเจริญกา้วหน้าของโยเซฟ โยเซฟเป็นบุตรอายุนอ้ยท่ีสุดคนหน่ึงของยาโคบ จึงมองไม่
เห็นวา่โยเซฟจะกา้วหนา้ไปไดม้ากเท่าใด เพราะตามธรรมเนียมบุตรหวัปีเป็นผูรั้บมรดกพระพร แต่พระ
เจา้สถิตกบัโยเซฟ และโยเซฟจะถูกเหยียดให้ตกต ่าต่อไปหาไดไ้ม่ ท่านถูกพี่ชายอิจฉาขายไปเสียอยา่ง
ทาส ถูกใส่ความแลว้ถูกขงัในคุกอยา่งโหดร้ายในประเทศอียิปตแ์ต่ส่ิงขดัขวางเหล่าน้ีเป็นประดุจบนัได
น าท่านไปสู่ต าแหน่งอุปราชของฟาโรห์ ท่านเป็นตวัแทนของพระเจา้โดยท่ีท่านมีสติปัญญาท่ีหาไดย้าก 
มีชีวิตท่ีสะอาดผุดผอ่ง มีนิสัยเขม้แข็ง และเพราะไดน้ าบิดาและพวกพี่นอ้งของตนเขา้ไปอยูใ่นประเทศ
อียติป์ ประเทศน้ีเองเป็นดุจโรงเรียนฝึกสอนชนชาติของท่าน (ปฐมกาล 45,46) 

 
แผนผงัในกระดำนด ำ 

      ก. การสร้างสรรค ์
 1. สมยัเช้ือสาย { ข. การจมบาปและเร่ืองค าสัญญา      พระธรรม 
        บุพชน  ค.น ้าท่วมโลก 
1. ยคุพอ่หมู่ {  ง. การกระจดัพลดัพราก 
 2. สมยัครอบครัว{ ก. การท่ีทรงเรียกอบัราฮมั 
       ท่ีถูกเลือกสรร  ข. ยาโคบพเนจร       ปฐมกาล 
  ค. ความเจริญกา้วหนา้ของยาโคบ 
 

 
ค ำถำมทดสอบ 
1. พระเจา้ทรงน าแผนงานเร่ืองความรอดมาสู่มนุษยไ์ดอ้ยา่งไร 
2. จงบอกกรณีส าคญั 3 ขอ้ในสมยัครอบครัวท่ีถูกเลือกสรร 
3. พระเจา้พระราชทานพระสัญญาอะไรแก่อบัราฮมั 
4. การท่ียาโคบพเนจรไปนั้นยาโคบไดรั้บผลดีอยา่งไรบา้ง 
5. โยเซฟคือใคร 
6. จงบอกถึงเหตุการณ์ 3 เร่ือง ท่ีทดลองใจโยเซฟ 
7. จงบอกส่วนส าคญัในนิสัยของโยเซฟสัก 3 อยา่งท่ีกระท าใหโ้ยเซฟเป็นคนท่ีใชไ้ดดี้ 
8. การท่ีโยเซฟรับเล่ือนฐานนัดรศกัด์ิข้ึนไปนั้น ไดน้ าผลส าคญัอะไรมาใหบ้า้ง 
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บทที ่5 ยุค 1 พ่อหมู่ (ต่อ) 

3. สมยัเผ่าพงศ์อิสราเอล ในสมยัน้ีครอบครัวท่ีถูกเลือกสรรไวไ้ด้เจริญข้ึนจนเป็นเผ่าพงศ์
อิสราเอลแลว้ น่ีเองประวติัศาสตร์ไดก้ล่าวถึงความเจริญกา้วหนา้แห่งแผนงานของพระเจา้อีกขั้นหน่ึง ที
แรกพระเจา้ทรงติดต่อเฉพาะบุคคลคนเดียว ต่อมากบัหน่ึงครอบครัว บดัน้ีทรงติดต่อเฉพาะกบัเผ่าพงศ ์
แลว้ต่อไปเผาพงศน้ี์เองจะจดัระเบียบเป็นชนชาติหน่ึงข้ึน  

ครอบครัวอบัราฮมัเพียงหน่ึงครอบครัว ไดเ้จริญเป็นบุตรของยาโคบ 12 ตระกูล แต่ละตระกูล
เป็นใจกลางของเผา่พงศข์ณะท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศอียิปตน์ั้น ชีวิตตามตระกูลไดค้่อย ๆ เจริญคืบหนา้ข้ึน
เตม็ขนาด 

กรณีส าคญัในสมยัเผา่พงศอิ์สราเอล มีดงัน้ี 
ก. การลงไปสู่อียปิต ์
ข. ความเจริญและการอบรมตระกลูต่าง ๆ 
ค. การรวมตระกลู 
ก. การลงไปสู่อียิปต์ เป็นความจ าเป็นท่ีชนเผา่น้ีจะตอ้งแยกออกจากอิทธิพลท่ีเส่ือมทรามของ

ชาวคานาอนัก่อน แลว้จึงเตรียมท่ีจะเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มอนัเป็นท่ีพอใจ ในสมยั
นั้นอียปิตเ์ป็นชาติท่ีมีวฒันธรรมดีท่ีสุด และจะหาบา้นพ านกัท่ีดีกวา่นครโฆเซ็นริมแม่น ้ าไนล์นั้นเป็นไม่
มีแลว้ โดยท่ีพระเจา้ทรงจดัเตรียมไว ้โยเซฟจึงถูกน ามาสู่ประเทศน้ี และทรงกระท าให้ท่านมีช่ือเสียงดี
มาก จนฟาโรห์พอใจท่ีจะตอ้นรับยาโคบ และบุตรหลาน และประทานพื้นดินผืนท่ีดีให้เป็นท่ีอาศยั (ปฐม
กาล 46,47) 

ข. ความเจริญและการอบรมตระกลูต่าง ๆ ลูกหลานของอบัราฮมัมีนอ้ยเกินไปไม่พอท่ีจะยกเขา้
ยึดแผน่ดินท่ีทรงสัญญาไว ้เขาตอ้งมีเวลาและมีโอกาสท่ีจะให้ทวีจ  านวนข้ึนมาก ๆ (ปฐมกาล 1:1-7) คน
หมู่นอ้ย ๆ ประมาณ 70 คนเขา้ไปอยู่ในแผ่นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ ตั้งหลายร้อยปี ไดท้วีจ  านวนข้ึนเป็นชน 
12 ตระกลู 

ตลอด 4 ศตวรรษท่ีชาวชนท่ีมีอาชีพทางเล้ียงแกะไดรั้บการอบรมสั่งสอนในอียิปต ์และไดรั้บ
การฝึกหัดอบรมในอุตหากรรรมท่ีมีประโยชน์ ตลอดจนฝึกหัดปกครองตนเอง การอบรมเช่นน้ีเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมด าเนินชีวติ ณ ป่ากนัดาร และท่ีประเทศคานาอนั 

ค. การรวมตระกลูในกาลต่อมา ฟาโรห์ผูไ้ม่เป็นมิตรไดค้รองราชโดยท่ีหวาดเกรงต่อความเจริญ
อย่างรวดเร็วของเผ่าพงศ์อิสราเอลก็หาช่องทางระงบัการทวีพลเมืองด้วยการบีบบงัคบัให้ท างานหนัก 
(ปฐมกาล 1:8-14) 



 19 

โดยท่ีตอ้งทุกขล์ าบากร่วมกนัเน่ินนานดว้ยการบีบบงัคบัของฟาโรห์น่ีเอง ชนทั้ง 12 ตระกูล ก็
เช่ือมสัมพนัธ์กนัสนิทยิง่ข้ึน ท าใหบ้งัเกิดความปรารถนาหาผูช่้วยเหลือ ไม่ชา้เขาก็สามคัคีกลมเกลียวเป็น
ชนเผา่เดียวกนั และเตรียมพร้อมท่ีจะจากอียปิต ์ไปตามพระประสงคข์องพระเจา้ 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
   ก. การสร้างสรรค ์  ปี  พระธรรมปฐมกาล 
    1. สมยัเช้ือสาย ข. การจมบาปและค าสัญญา 
  บุพชน  ค. น ้าท่วมโลก 
   ง. การกระจดัพลดัพราก 
  ยคุพอ่หมู่ 2.สมยัครอบครัว ก. การท่ีทรงเรียกอบัราฮมั 
     ท่ีถูกเลือกสรร ข. ยาโคบพเนจร 
   ค. ความเจริญกา้วหนา้ของโยเซฟ 
 3. สมยัเผา่พงศอิ์สราเอล ก. การลงไปสู่อียปิต ์   พวกอิสราเอลอยู ่
   ข. ความเจริญและการอบรมตระกลูต่าง ๆ  ในอียปิตป์ระมาณ 
   ค. การรวมตระกลู   ในปี ก.ค.ศ. 1500-1300 
 

 
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. จงบอกกรณีส าคญั 3 ประการในสมยัเผา่พงศอิ์สราเอล 
2. เป็นการจ าเป็นอยา่งไรท่ีชนชาติอิสราเอลตอ้งออกจากบา้นเดิมในประเทศคานาอนั 
3. ท าไมอียปิตจึ์งเป็นบา้นท่ีเหมาะแก่ชนเผา่น้ี 
4. การท่ีเขาตอ้งอยูใ่นอียปิตเ์น่ินนานเช่นนั้นเป็นประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
5. เขาไดรั้บการอบรมทางใดบา้ง 
6. ท าไมกษตัริยฟ์าโรห์จึงบีบบงัคบัเผา่พงศอิ์สราเอล 
7. ความทุกขล์ าบากยงัผลร้ายดีประการใดแก่ประชาชนอิสราเอลบา้ง 
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บทที ่6 ยุค 2 บรรดำผู้น ำยิง่ใหญ่ 

(ประมาณ ก.ค.ศ. 1320 ถึงประมาณ ก.ค.ศ. 1000) 
ตั้งแต่โมเสสถึง กษตัริยซ์าอูล 
พระธรรมคมัภีร์ เอก็โซโอถึง ซามูเอล ฉบบัตน้ 
ในยุคน้ีเผ่าพงศ์อิสราเอลได้รวมอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน กระท าให้เป็น ประชาชาติ

อิสราเอลข้ึน 
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 สมยัท่ีส าคญั 
สมยั 1 การเคล่ือนยา้ยออก (อพยพ) 
สมยั 2 การอบรมอยูใ่นป่า 
สมยั 3 กาเขา้ยดึคานาอนั 
สมยั 4 ผูว้นิิจฉยัครอบครอง 
สมยั 1 การเคล่ือนยา้ยออก เม่ือประชาชนไดเ้ผชิญชีวิตพอท่ีจะเป็นประชาชาติหน่ึงไดแ้ลว้ พระ

เจา้ทรงโปรดใหโ้มเสสเป็นผูน้ าของเขาทั้งหลาย ชีวติของโมเสสแบ่งไดเ้ป็น 3 ระยะ (ยาวระยะละ 40 ปี) 
(ก) ระยะ 40 ปีแห่งการศึกษาในอียิปต ์โมเสสไดต้กเป็นบุตรบุญธรรมของราชธิดาฟาโรห์ จึง

ไดรั้บการศึกษาทุกดา้น จนเป็นผูรู้้ในบรรดาวิทยาการของอียิปตค์นหน่ึง (ปฐมกาล 2:1-10, กิจการ 7:22-
23) 

(ข) 40 ปีในทะเลทรายอาราเบีย เพื่อศึกษาดา้นจิตใจ 40 ปีในอียิปตก์ระท าให้โมเสสเป็นผูค้งแก่
เรียนและเป็นรัฐบุรุษ แต่การศึกษาของท่านยงัไม่ส าเร็จบริบูรณ์จนกวา่ท่านจะเป็นคนรับใชข้องพระเจา้
เสียก่อน ในทะเลทรายน้ีเองท่านอยูก่บัพระเจา้จมบ่มนิสัยของตนให้เหมาะกบัการเป็นคนรับใชข้องพระ
เจา้ 

(ค) 40 ปีท่ีโมเสสท าบริการเป็นผู ้น าของประชาชาติอิสราเอล โดยเป็นผูใ้ห้บญัญติัและผูจ้ดั
ระบอบปกครองประชาชาติ เม่ือท่านโมเสสไดเ้ตรียมการเป็นผูรั้บใชข้องพระเจา้ส าเร็จแลว้ พระเป็นเจา้ก็
ส่งท่านกลบัไปอียปิต ์(ปฐมกาล บท 3,4) เม่ือฟาโรห์ทนภยัทรมาณมาถึงสิบประการ และจบลงดว้ยความ
มรณาของบุตรชายหัวปีของประชาชนอียิปต์แล้ว ฟาโรห์ก็ตอ้งจ าใจอนุญาตให้ชนอิสราเอลออกจาก
แผน่ดินอียิปต ์(ปฐมกาล บท 7 ถึง 12) ขอสังเกตให้ดีวา่ในบทท่ี 12 มีเร่ืองราวสถาปนาพิธีปัสกาอนัเป็น
พิธีท่ีพวกยวิท่ีรอบคอบถือกนัจนทุกวนัน้ี 

เม่ือขา้มทะเลแดงไปได ้ดว้ยการอศัจรรยแ์ลว้พวกอิสราเอลก็ตั้งตน้ชีวิตในป่าต่อไป 
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สมยั 2 การอบรมท่ีในป่า พวกอิสราเอลเดินทางไปสู่ซีนาย ณ ท่ีน้ีเองเขาทั้งหลายไดอ้ยู ่1 ปี และ
ไดรั้บส่ิงต่อไปน้ีจากพระเจา้ 

ก. บญัญติัทางศีลธรรม เพื่อเป็นเคร่ืองน าในการประพฤติประจ าวนั 
ข. กฏบญัญติัทางพิธีศาสนา เป็นคู่มือในการนมสัการ 
ค. บทบญัญติัพลเรือนเพื่อใชใ้นการปกครองประเทศชาติ 
พระเจา้ทรงน าพวกอิสราเอลไปดว้ยเฆมท่ีประกอบดว้ยรัศมี ให้เดินไปในป่าท่ีไม่มีทางทั้งเป็น

ป่ากนัดาร เขาไดส้ร้างพลบัพลาข้ึน และไดจ้ดัพิธีนมสัการพระเจา้อยา่งครบถว้น เพื่อจะปรับปรุงจิตใจ
ของประชาชนใหห้ายจากการหลงไหวรู้ปเคารพ และใหมี้เวลาฝึกหดัวางใจในพระองค ์และพระราชทาน
มานาจากสวรรคเ์ล้ียงเขาทั้งมวลตลอดมา 

พอมาถึงต าบล คาเดศ บาระเนอะ (Kadesh - Barnea) พวกอิสราเอลไดก้บฏต่อพระเจา้ ปฏิเสธ
ไม่ยอมเขา้ไปในแผน่ดินท่ีทรงสัญญาไว ้โดยเช่ือรายงานเท็จของบรรดาผูแ้ทนท่ีไปสอดแนม การท่ีพวก
อิสราเอลถูกอบรมอยู ่40 ปีน้ี ไดช่้วยใหเ้ขาเป็นพวกท่ีเหมาะสมในการกา้วหนา้ต่อไป 

สมยั 3 เขา้ยึดคานาอนั ในบรรดาคนท่ีออกสู้รบได้ และเดินทางออกมาจากอียิปต์พร้อมกับ
โมเสสนั้น ตายเกือบหมดมีเหลือยูเ่พียง 2 คน ช่ือ คาเล็บ บุตรยะฟูเนและโยชูวาห์ บุตรนูน พงศพ์นัธ์ุของ
โยเซฟ (เฉลยธรรมบญัญติั 1:35-38) เม่ือออกจากอียิปตโ์ยชูวาห์มีอายุ 40 ปี ตลอดเวลาท่ีท่องเท่ียวไปใน
ป่าท่านสนิทสนมกบัโมเสสโดยเหตุน้ีเองท่านจึงเป็นบุคคลเหมาะสมท่ีจะเป็นผูน้ า 

โยชูวาห์ไดพ้าพวกอิสราเอลขา้มแม่น ้ ายาระเด็นแล้วเร่ิมท าการยึดแผ่นดินท่ีทรงสัญญาให้ไว ้
ท่านวางแผนการเขา้ยดึเป็น 3 รุ่น เม่ือโจมตีไดเ้มืองยะริโอแลว้ โยชูวาห์ 6 ) เขาก็โจมตีก าลงัทพัท่ีอยูก่ลาง
แผน่ดินทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิให้ก าลงัฝ่ายเหนือและฝ่ายใตมี้โอกาสรวมกนัเพื่อต่อสู้กบักองทพัอิสราเอลได ้
ต่อมาเผ่าชนกลางประเทศคานาอนัก็ตกอยู่ใตอ้  านาจโยชูวาห์ ท่านยกไปรบกบัเผ่าชนท่ีอยู่ภาคใตไ้ดช้ยั
ชนะ พอไปภาคเหนือก็เผชิญหน้ากบัเผ่าชนท่ีแข็งแรง แต่การสู้รบก็ด าเนินเร่ือยไปจนเผ่าชนท่ีอยู่ฝ่าย
เหนือแพแ้ก่ทพัอิสราเอล (โยชูวาห์ 11) คานาอนัก็พ่ายแพแ้ต่วา่ไม่ไดถู้กขบัไล่ออกไปนอกดินแดนหมด 
เม่ือเสร็จการศึกษาก็ถึงคราวแบ่งดินแดนกนัตามตระกลูต่าง ๆ ในพวกอิสราเอล 

4. ผูว้ินิจฉัยครอบครอง ไม่มีผูใ้ดรับช่วงกิจการจากท่านโยชูวาห์ เพราะฉะนั้นเม่ือท่านมรณะ
แล้ว ต่างตระกูลก็อยู่อย่างไม่ข้ึนแก่กนัและกัน ไม่ได้ก าหนดเมืองใดเป็นเมืองหลวงและไม่มีรัฐบาล
ประจ าปกครอง ไม่มีความพร้อมเพรียงในการกระท า เวน้แต่ถึงคราวอนัตรายตระกูลเหล่าน้ีจึงจะรวมกนั
ต่อสู้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เม่ือประชาชนกระท าบาปต่อพระเจา้ ศตัรูก็มาโจมตีชนะเขา พอถึงยาม
วิบติั เขาก็ทูลขอพระเจา้ให้ทรงช่วยเขา พระองค์ก็ทรงประทานผูน้ ายิ่งใหญ่แก่เขาซ่ึงเรียกว่า ผูว้ินิจฉัย 
บรรดาผูว้นิิจฉยัเหล่าน้ีช่วยกูบ้า้นเมืองกลบัคืนมาใหเ้ขาทั้งหลาย หลายคร้ังหลายหน  
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(ผูว้นิิฉยั 2:16-19) ในบรรดาผูว้นิิจฉยั 12 คน ผูท่ี้ส าคญัคือ นางดะโบรา และบาราคผูช่้วย ไดน้ า
พวกอิสราเอลรบชนะซีซะราแม่ทพัใหญ่ของกองทพัคานาอนั ฆิดโอน พร้อมทั้งทหารร่วมใจท่ีถูก
คดัเลือกแล้ว 300 คน ไดช้นะพวกมิดยานได้ช่วยชาติอิสราเอลให้พน้จากมือของชาติอมัโมนเอลี ช่วย
พิพากษาความให้พวกอิสราเอลเหมือนกนัแต่ท่านเป็นเพียงมหาปุโรหิต ซามูเอลเป็นผูว้ินิจฉัยคนหน่ึง
ดว้ย แต่โดยต าแหน่งท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
  1. การเคล่ือนยา้ยออกจากอียปิต ์   เวลา          พระธรรมอพยพ เลวนิีติ 
 ยคุ 2    2. การอบรมในป่า  ก.ค.ศ.          กัน ด า ร วิ ถี ธ ร ร ม

บญัญัติ 
บรรดา    ผูน้  ายิง่ใหญ่{ 3. การเขา้ยดึคานาอนั  1320          โยชูวาห์ ผู ้วินิจฉัย 

นางรูธ 
  4. ผูว้นิิจฉยัครอบครอง  ถึง 1000 
 
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. จงบอกช่ือสมยัทั้ง 4 ในยคุผูน้ ายิง่ใหญ่ 
2. ชีวติโมเสสแบ่งออกไดเ้ป็นก่ีระยะ ระยะหน่ึงนานก่ีปี 
3. ระยะท่ีโมเสสอยูใ่นทะเลทรายอาราเบียนั้นเป็นประโยชน์อะไรแก่ตวัโมเสสบา้ง 
4. พระเจา้ทรงใชอุ้ปกรณ์อนัใดท่ีจะใหฟ้าโรห์ปล่อยพวกอิสราเอลออกจากอียปิต ์
5. เม่ือพวกอิสราเอลอยูท่ี่ภูเขาซีนายไดรั้บบญัญติัอะไรบา้ง 
6. ท่ีดาเดศบาระเนอะ พวกอิสราเอลท าผดิบาปอะไร 
7. เม่ือโยชูวาห์จดัการยดึประเทศคานาอนัเป็น 3 พวก พวกใดยดึท่ีใด 
8. เม่ือโยชูวาห์ถึงแก่มรณะแลว้ พวกอิสราเอลไดจ้ดัการปกครองบา้นเมืองอยา่งไร 
9. บอกช่ือผูว้นิิจฉยัท่ีส าคญัมา 3 คน 
10. มีกรณีอนัใดบา้งท่ีท าใหเ้กิดผูว้นิิจฉยั 
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บทที ่7 ยุค 3 กษตัริย์ต่ำง ๆ  

(ตั้งแต่สมยักษตัริยซ์าอูล ถึงสมยัถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลน) 
(ประมาณ ก.ค.ศ. 1000-587) 
พระธรรม ซามูเอล พงศาวดารกษตัริยโ์ครนิกา และศาสดาพยากรณ์ 
น่ีเป็นสมยัสถาปนา อาณาจกัร อิสราเอลให้รุ่งเรืองแล้วก็ได้ร่วงโรยลง เราเรียนแล้วว่าใน

ตอนตน้บุพชนไดส้ระสมความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพระเจา้ไวใ้นโลกแลว้ ต่อมาพระพรของพระเจา้ตกอยู่
บนครอบครัวของอบัราฮมั ครอบครัวน้ีไดเ้จริญข้ึนเป็นพวกอิสราเอล 12 ตระกูล จนไดเ้จริญข้ึนเป็นชาติ 
ชาติน้ีไดเ้จริญสุดขีดเม่ือไดก้า้วหนา้ไปเป็นอาณาจกัรท่ีมีกษตัริยค์รอบครอง 

ขอแบ่งยคุน้ีออกเป็น 2 สมยั คือ 
1. สมยัอาณาจกัรรวมกนั 
2. สมยัอาณาจกัรแยกกนั 
1. สมยัอาณาจกัรรวมกนั ภายใตก้ารปกครองของซามูเอลผูเ้ป็นศาสดาพยากรณ์และผูว้ินิจฉัย 

บรรดาศตัรูของชาติอิสราเอลก็สงบราบคาบ มีศานติภาพครอบคลุมอยูท่ ัว่ดินแดนอิสราเอล แต่ประชาชน
ไม่พอใจในผูป้กครองทั้งสองซ่ึงซามูเอลตั้งไวเ้พราะผูป้กครองทั้งสองซ่ึงเป็นบุตรของท่านนั้นไม่เป็นคน
ซ่ือสัตย ์เขาทั้งหลายจึงขอมีกษตัริยป์กครองเยี่ยงกษตัริยข์องชนชาติอ่ืน ๆ ท่ีเขามีกนัอยู่ในขณะนั้น ซา
มูเอลตอ้งเป็นผูน้ าท่ีจะพาพวกอิสราเอลภายใตก้ารปกครองแบบผูว้ินิจฉยัไปสู่การปกครองแบบกษตัริย ์
(หรือราชาธิปไตย) (1 ซามูเอล บท 8-10) ท่านได้ประกอบพิธีเจิมตั้งกษตัริยถึ์ง 2 พระองค์ให้ชนชาติ
ประกอบพิธีเจิมตั้งกษตัริยถึ์ง 2 พระองค์ไดใ้ห้ชนชาติอิสราเอล และกล่าวสั่งสอนกษตัริยท์ั้งสองน้ีเป็น
อยา่งดี 

ก. ซาอูล บุตรคิช เป็นกษตัริยพ์ระองคแ์รกครองราชยอ์ยู ่40 ปี ซาอูลเป็นบุรุษรูปงามและเป็นผู ้
มีความสามารถ (1 ซามูเอล 9:2,10:23,24) แต่เป็นคนเห็นแก่ตวัและขนัสู้พระเจา้ ท่านเร่ิมตน้ในต าแหน่ง
ราชาไดอ้ยา่งดี และรบชนะพวกฟะลิศตีมหลายคร้ัง แต่รีบเหินห่างจากพระเจา้ จนท่ีสุดก็ปราชยัในการ
รบกบักองทพัพวกฟะลิศตีม ไดก้ระท าอตัตวิบาตกรรม (ฆ่าตวัตาย) (1 ซามูเอล 31:1-6) 

ข. ดาวิด เม่ือซาอูลกระท าการลม้เหลวไปแลว้ พระเจา้ทรงเลือกชายคนหน่ึงตามชอบพระทยั
พระองคใ์หเ้ป็นผูส้ าเร็จราชการแทนซาอูล (กิจการ 13:22) 

ดาวิดไดรั้บการอบรมมาเป็นอยา่งดีส าหรับต าแหน่งสูงน้ี ตั้งแต่เม่ือยงัเป็นคนเล้ียงแกะอยู ่ท่าน
เขา้สนิทสนมกบัพระเจา้มาก จึงเจริญข้ึนในสติปัญญาฝีมือและความเคร่งครัดต่อหน้าท่ี ความยุ่งยาก
ล าบากคราวหลงั ๆ กระท าให้นิสัยของท่านเหมาะสม ขออย่าเอาเร่ืองผิดพลาดของท่านมาเป็นเคร่ือง
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ตดัสินทว้งติง แต่ขอใหค้  านึงถึงคุณธรรมอนัดีอยา่งมากมายของท่าน แมว้า่ท่านท าบาปหนาอยา่งน่าสลด
ใจ แต่นิสัยแห่งชีวติของท่านก็สะอาด ท่านจึงเป็นพระราชาผูย้ิ่งใหญ่ท่ีสุดของชาติอิสราเอล อนัจะขนาน
นามไดว้า่ดาวดิเป็นพระบรมมหาราชาของชนชาติน้ี 

ดาวดิครองราชยอ์ยูต่่อเน่ืองกนัถึง 40 ปี ท่านเป็นผูค้รอบครองชนตระกูลยดูาอยู ่7 ปี และมีฮีบรู
เป็นนครหลวง ต่อมาทุกตระกูลยินยอมรับท่านเป็นกษตัริย ์ท่านจึงยึดเยรูซาเล็มได ้และไดค้รอบครอง
โดยใชเ้มืองน้ีเป็นนครหลวงอยูถึ่ง 33 ปี (2 ซามูเอล 5:4,5) 

ท่านตอ้งเผชิญกบัการรบศึกอยา่งไม่หยุดหยอ่นจนน าชาติอิสราเอลให้เป็นเอกราชโดยสมบูรณ์ 
และขยายอาณาจกัรอิสราเอลให้กวา้งขวางใหญ่โตออกไปทางดา้นตะวนัออกถึงลุ่มแม่น ้ าฟะราธ (ยูเฟร
ติส) ท่านไดอ้ญัเชิญหีบสัญญาไมตรีมาสู่นครเยรูซาเล็มและแต่งตั้งระบอบพิธีนมสัการพระเจา้ ท่านได้
แต่ตระเตรียมการสร้างพระวิหาร มิได้ท าการสร้างเอง เพลงสดุดีท่ีท่านประพนัธ์ยงัคงส าแดงว่า 
ประชาชนยงัจงรักภกัดีต่อพระเจา้อยู ่

ค. ซาโลมอน ราชบุตรของดาวดิและผูสื้บราชสมบติั ไดป้กครองอยู ่40 ปีเหมือนกนั ในรัชสมยั
ของท่านมีการสร้างพระวิหารของพระเจ้าเป็นอนุสรณ์ท่ีส าคญัยิ่ง ซาโลมอนครอบครองด้วยความ
มโหฬาร และมีช่ือเสียงเล่ืองลือไปด้วยสติปัญญายิ่งนัก (1 พงศาวดาร 10) แต่ซาโลมอนก็เสียคนด้วย
ความฟุ่มเฟือยและความเห่อเหิม ในสมยัของท่านการกราบไหวรู้ปเคารพไดโ้ผล่ข้ึนมาอีก ในท่ามกลาง
ประชาชน (1 พงศาวดาร 11:6,8) 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
   ก.ซาอูล                      เวลา          พระธรรม 
ยคุ 3  {1. อาณาจกัรรวมกนั{ ข. ดาวดิ         ประมาณ           ซา

มูเอล 
กษตัริยต่์าง ๆ   ค. ซาโลมอน                              1000  พ ง ศ์

กษตัริย ์                           
พงศาวดาร 

        

 
ค าถามทดสอบ 
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1. จงแสดงโครงเร่ือง ความเจริญของพวกอิสราเอลตลอดยคุท่ีเป็นประชาชาติ 
2. จงบอกสมยัทั้ง 2 ซ่ึงแบ่งไวใ้นยคุกษตัริยต่์าง ๆ  
3. ท าไมประชาชนจึงขอใหมี้กษตัริยค์รอบครองเขา 
4. จงกล่าวถึงนิสัยซาอูล 
5. ดาวดิเป็นบุคคลชนิดใด 
6. ดาวิด เหมาะสมแก่ต าแหน่งกษตัริยอ์ย่างไรบา้ง และมีเหตุอะไรท่ีช่วยเตรียมท่านให้เป็น

กษตัริยท่ี์เหมาะสม 
7. ดาวดิครองราชยอ์ยูท่ี่เมืองไหนบา้ง ไดค้รองราชยอ์ยูแ่ต่ละเมืองนานเท่าใด 
8. จงกล่าวถึงกิจการส าคญัของดาวดิใหฟั้งบา้ง 
9. ซาโลมอนท ากิจอนัใดซ่ึงเป็นอนุสรณ์ของท่าน 
10. ในสมยัซาโลมอน ส่ิงชัว่อนัใดในประชาชนไดป้รากฏข้ึนอีก 
11. กษตัริยข์องอิสราเอลทั้งสามองคน์ั้นแต่ละองคค์รอบครองอยูน่านเท่าใด 
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บทที ่8 ยุค 3 กษตัริย์ต่ำง ๆ (ต่อ) 

2. สมยัอาณาจกัรแยกกนั เม่ือกษตัริยซ์าโลมอนสวรรคตแลว้ บรรดาราษฎรก็กราบทูลขอให้ลด
หยอ่ยผอ่นภาษีอากรท่ีหนกัเกินก าลงัอยู ่แลว้นั้นลงบา้ง กษตัริยอ์บัราฮมัราชบุตรซาโลมอนผูเ้ป็นกษตัริย์
ปฏิเสธไม่น าพาในค าอุทรณ์ของราษฎร (1 พงศาดาร 12:1-20) แล้ว 10 ตระกูลท่ีอยู่ภาคเหนือจึงกบฏ
ประกาศตั้งอาณาจกัรใหม่ มียาระบะอาม บุตรนะบาตเป็นกษตัริย ์อาณาจกัรท่ีแยกออกไปน้ีเรียกว่า 
อาณาจกัรอิสราเอล หรืออาณาจกัรของชน 10 ตระกูล ตอนแรกใช้เซเค็มเป็นนครหลวง ต่อมายา้ยนคร
หลวงไปไวท่ี้กรุงสะมาเรีย สองตระกูลท่ีเหลืออยู่คือ ยูดาห์ และเบนยามิน รวมกนัเป็นอาณาจกัรภายใต้
การปกครองของกษตัริยอ์บัราฮมั เรียกวา่ อาณาจกัรยดูาห์ มีกรุงเยรูซาเล็มเป็นนครหลวง 

ก. อาณาจกัรอิสราเอล ยาระบะอามจัดการป้องกันไม่ให้ราษฎรในอาณาจักรของท่านไป
นมสัการพระเจา้ท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ณ อาณาจกัรภาคใต ้โดยสร้างรูปโคไวบ้นแท่นท่ีเมืองเบ็ธเอล ให้เป็นท่ี
สักการะบูชาใกลอ้าณาเขตอาณาจกัรภาคใต ้และสร้างไวอี้กแห่งหน่ึงท่ีเมืองดาน ในตอนเหนือสุดของ
อาณาจกัร (1 พงศาวดาร 12:26-33) แลว้ชกัชวนประชาชนให้กราบไหวรู้ปเคารพ บรรดาผูค้รองราชย์
ต่อเน่ืองจากยาระบะอาม “ได้ประพฤติตามทางของยาระบะอาม บุตรนะบาต ผูไ้ด้กระท าให้ชาติ
อิสราเอลหลงผดิ” (1พงศาวดาร 22:52) 

ในบรรดากษตัริยท่ี์ครองราชยสื์บมานบัว่า อาอาบ เด่นท่ีสุดในเร่ืองการกระท าความชัว่ ท่าน
แต่งงานกบัอีเซเบล พระนางเจา้ของประเทศฟอยนิเก (โฟนิเซีย) มเหษีองคน้ี์น าท่านให้ตั้งการกราบไหว้
พระบาละและไดพ้ยายามทุกวิถีทางท่ีจะลม้เลิกการนมสัการพระเยโฮวาห์เจา้ คนรับใชข้องพระเจา้ก็ถูก
ฆ่าหมด และแท่นบูชาพระเจ้าก็ถูกท าลายส้ิน (1 พงศาวดาร 18:4, 19:10) เป็นสมยัท่ีมืดมนท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์ชาติอิสราเอล 

ในยามคบัขนัเช่นน้ี ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ไดป้รากฏตวัข้ึน ท่านเป็นทูตของพระเจา้ ไปยบัย ั้ง
ความคิดเส่ือมทรามซ่ึงก าลงัลุกลามอย่างหนกัอยู่นั้นเสีย แลว้เรียกร้องให้ประชาชนหันกลบัมาเช่ือฟัง
พระผูเ้ป็นเจา้ ท่านต าหนิกษตัริยอ์าฮาบซ่ึง ๆ หนา้ โดยปราศจากความเกรงกลวั (1 พงศาวดาร 18:17,18) 
และระดมประกาศข่าวเตือนให้ประชาชนทราบ ไดก้ระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ และไดช้นะ การทา้พนนั
ขนัสู้กบัพระของรูปพระบาละท่ีภูเขาคาระเมล (1 พงศาวดาร 18:25-39) เหล่าน้ีมีผลพอท่ีจะให้ราษฎร
เหลียวหนา้มาเช่ือฟังพระเจา้ไดส้ักเวลาหน่ึง ศาสดาพยากรณ์อะลีซาไดเ้จริญรอยตามเอลียาห์ห์ ท่านได้
ท่องเท่ียวไปในอาณาเขตประเทศอิสราเอล กระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ และดึงดูดเอาจิตใจประชาชนให้
หนักลบัมาเช่ือฟังพระผูเ้ป็นเจา้ แมว้า่จะยบัย ั้งกระแสคล่ืนท่ีไหลลงต ่าอยา่งจดัอยูน่ั้นไดช้ัว่คราวหน่ึง แต่
ท่ีสุดก็ถึงอวสาน 
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ศาสดาพยากรณ์โฮเชยา และอาโมส ได้กล่าวต าหนิประชาชนในเร่ืองความโหดร้ายของเขา 
และเตือนให้ส านึกถึงการพิพากษาประชาชนทั้งชาติท่ีจะมีมาถึงแต่ราษฎรทั้งหลายได้ฝังตวัอยู่ในการ
ไหวรู้ปเคารพเสียแลว้ มีกษตัริยป์กครองอยู ่19 องค ์แต่จะหากษตัริยท่ี์ดีสักองคห์น่ึงก็ไม่ได ้

ในปี ก.ค.ศ. 722 ซัลมนัเอเซร (Shamans) กษตัริย์ประเทศอะซูริยา (Assyria) ได้ยึดนคร
สะมาเรียแลว้อาณาจกัรอิสราเอลก็ส้ินสุดลง (2 พงศาวดาร 17) 

ข. อาณาจกัรยูดาห์ อาณาจกัรน้ีดีกว่าอาณาจกัรอิสราเอลอยู่หลายอย่าง ประชาชนสามคัคีกนั
ดีกวา่ ทางดา้นศีลธรรมและในดา้นวญิญาณจิตก็ดีกวา่มาก เพราะประชาชนในอาณาจกัรยดูาภกัดีต่อพระ
เยโฮวาห์ยิง่กวา่ประชาชนในอาณาจกัรฝ่ายเหนือ อาณาจกัรยดูาตั้งอยูไ่ดน้านกวา่อาณาจกัรอิสราเอล 134  
ปี เหตุท่ีดีกวา่น้ี ก็เพราะมีพระวหิารอยูภ่ายในประเทศ มีพวกปุโรหิต และพวกเลวีซ่ึงหนีการบีบบงัคบัมา
จากอาณาจกัรฝ่ายเหนือจดัการอยู ่(2 พงศาวดาร 11:13-17) นอกจากนั้นในบรรดากษตัริยท์ ั้ง 19 พระองค ์
ยงัมีกษตัริยท่ี์ดีอยูบ่า้ง เช่น อาซา, ยะโฮซาฟาด, ฮิศคียา, และโยซียา. 

ศาสดาพยากรณ์อิสยาห์ เป็นท่ีปรึกษาของกษตัริยย์ดูาสามส่ีองค ์ท่านไดน้ าพระด ารัสของพระ
เจา้มาเสนอต่อกษตัริยเ์หล่านั้น และบางคราวก็เชิญชวนให้กษตัริยเ์ช่ือฟังพระบญัชาของพระเจา้ แต่
อย่างไรก็ตามโดยทั่ว ๆ ไปแล้วอาณาจักรน้ีก็หันไปสู่ความเส่ือม กษตัริย์อาฮาศปฏิเสธไม่ยอมรับ
ค าแนะน าของอิสยาห์จึงผกูมิตรกบักษตัริยเ์มืองอะซูริยา และประเทศน้ีเองไดบี้บบงัคบัประเทศอิสราเอล
กวา่หน่ึงศตวรรษ ท่ีสุดประเทศยดูาห์ก็ล่มจม ไม่ใช่ดว้ยน ้ ามือของประเทศอะซูริยา แต่ประเทศบาบิโลน
ไดม้าครอบครอง 

เม่ืออาณาจกัรยดูาห์ก าลงัทรุดโทรมลง เยเรมีย ์คนของพระเจา้ก็อยูใ่นสมยันั้น แมว้า่พระเจา้ทรง
พระเมตตาช่วยเหลือสักเท่าใด ความบาปก่อใหเ้กิดความทรุดโทรมแก่ชาติ และประชาชนของชาติน้ีก็ถูก
กวาดไปเป็นเชลยจนได ้

ในปี ก.ค.ศ. 605 เม่ือยะโฮยาคิม เป็นกษตัริยข์องประเทศยดูาห์กองทพัของกษตัริยน์ะบูคดัเนซรั
ไดบุ้กเขา้ไปในประเทศน้ีจบัดาเนียลและประชาชนอ่ืน ๆ กวาดตอ้นไปยงักรุงบาบิโลน  

(2 พงศาวดาร 24:1) น่ีเป็นการเร่ิมสมยัเชลย 7 ปี 
ในปี ก.ค.ศ. 598 นะบูคดัเนซัรจบักษตัริยย์ะโฮยาคิด และเอเสเคียลศาสดาพยากรณ์ พร้อมกบั

ราษฎรประมาณหน่ึงหม่ืนคนไปเป็นเชลย (2 พงศาวดาร 24:11-16) 
ในปี ก.ค.ศ. 587 เม่ือซิศคียาเป็นกษตัริยใ์นอาณาจกัรยดูาห์ กองทพัของนะบูคดัเนซรั ไดเ้ขา้ยึด

กรุงเยรูซาเล็ม ท าลายโบสถ์และกวาดตอ้นคนชั้นสูงไปกรุงบาบิโลน ปล่อยให้คนยากจนอยูท่  ามาหากิน
ในแผน่ดินอิสราเอล (2 พงศาวดาร 25) 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
    ก.ซาอูล   เวลา         พระธรรม 
ยคุ 3  {1. อาณาจกัรรวมกนั {ข. ดาวดิ  กรุงสะมาเรีย       ซามูเอล 
กษตัริยต่์าง ๆ   ค. ซาโลมอน        ใน ก.ค.ศ. 722 พงศก์ษตัริย ์
               พงศาวดาร 
    ก. อาณาจกัร 
2. อาณาจกัรท่ีแยกนั{อิสราเอล กรุงเยรูซาเล็ม 
    ข. อาณาจกัร  แตก 
                  ยดูาห์             ใน ก.ค.ศ. 587 หมวดศาสดา 

           พยากรณ์ 
 
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. ประชาชนทูลขออะไรต่อกษตัริยอ์มัราฮมั 
2. เม่ืออมัราฮมัปฏิเสธราษฎรนั้นท่านไดรั้บผลอยา่งไรบา้ง 
3. มีอาณาจกัรอะไรบา้งท่ีเกิดจากอาณาจกัรเดิมท่ีรวมกนัอยู ่
4. จงบอกช่ือนครหลวงของอาณาจกัรอิสราเอล 
5. บอกช่ือนครหลวงของอาณาจกัรยดูาห์ 
6. ยาระบะอามใชอ้ะไรเป็นอุปกรณ์ในการป้องกนัราษฎรมิใหเ้ขา้ไปในอาณาจกัรภาคใต ้
7. อาฮาบไดก้ระท าอะไรเพื่อทวกีารไหวรู้ปเคารพในหมู่ราษฎรข้ึน 
8. ศาสดาพยากรณ์เอลียาห์ห์มีงานอะไรในหนา้ท่ีผูรั้บใชข้องพระเจา้บา้ง 
9. กรุงสะมาเรียเสียแก่ผูใ้ด เม่ือใด 
10. ท าไมอาณาจกัรยดูาจึงอยูท่นนานยิง่กวา่อาณาจกัรอิสราเอล 
11. บอกนามกษตัริยท่ี์ดี 4 พระองค ์ของอาณาจกัรยดูา 
12. ศาสดาพยากรณ์คนใดท่ีรับใชใ้หไ้ปหาประชาชนชาติยดูาห์ 
13. ประชาชนประเทศยดูาถูกกวาดไปเป็นเชลยโดยผูใ้ด เม่ือใด 
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บทที ่9 ยุค 4 ชำวต่ำงด้ำวเป็นผู้ครอบครอง 

ตั้งแต่เป็นเชลยในกรุงบาบิโลน จนสมยัพระเยซูปรากฏ) 
(ก.ค.ศ. 587 ถึง ก.ค.ศ. 4) 
พระธรรม เอสรา, เนหะมีย,์ เอสเธอร์ ค าพยากรณ์ของดาเนียลและเอเสเคียล 
ยุคน้ีเป็นยุคท่ีพระเจา้ทรงเตรียมประชาชนของพระองค ์และทรงเตรียมพลโลกในการตอ้นรับ

พระคริสต ์เผา่ชนหมู่นอ้ยท่ีชอบสงครามและประชาชาติใหญ่ ๆ ไดร้วมกนัเป็นมหาอาณาจกัรท่ีเขม้แขง็ 
บรรดาผูพ้ิชิตยิ่งใหญ่ทั้งหลายไดจ้ดัเตรียมงานน้ีอยา่งไม่รู้ตวั พระเจา้ทรงบญัชาให้กระท าการ

เตรียมโลกตามพระประสงค ์เพื่อตอ้นรับพระผูช่้วยของโลก 
ยคุน้ีอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 6 สมยั 
1. เป็นเชลยของพวกเคเซ็ธ ระหวา่งท่ีเป็นเชลยอยูน่ั้นเขาไดรั้บอนุญาตให้อยูร่วมกนั และปฏิบติั

พิธีกรรมทางศาสนาไดด้ว้ย เขาไม่มีพระวิหารและท าการถวายบูชายญัไม่ได ้แต่เขารักษาพิธีวนัสะบาโต
และยงัประพฤติตนตามบญัญติัข้ออ่ืน ๆ ได้ เขามีครูทางศาสนาเป็นศาสดาพยากรณ์ เช่น เอเสเคียล 
ดาเนียล และคนอ่ืนๆ  อีก 

2. การบูรณะประเทศโดยอนุมติัของกษตัริยฟ์ารัศ (เปอรเซีย) ในปี ก.ค.ศ. 539 โฆเรศ กษตัริย์
ประเทศฟารัศ (Cyrus King of Persia) ชนะประเทศเคเซ็ธ ท่านไดรั้บการดลใจจากพระเจา้ให้อนุมิตการ
บูรณะพระวหิารท่ีกรุงเยรูซาเล็ม และเชิญใหพ้วกยดูา (ยวิ Jews) กลบัไปท าการบูรณะ (เอสรา 1:1,2) ซะรุ
บาเบล (เจา้ชาย) และโยชูวา (ปุโรหิต) พร้อมกบัราษฎรชาวยูดาอีก 5 หม่ืนคนไดก้ลบัถ่ินเดิม เขาสร้าง
แท่นข้ึนใหม่ แลว้ร้ือฟ้ืนพิธีการเล้ียงประจ าปีข้ึนอีก และบรรจุพวกเลวีเขา้ประจ าการ (เอสรา 3:1-9) วาง
รากพระวิหาร (เอสรา3:10-13) มีศตัรูขดัขวาง (เอสรา 4:1-24) งานหยุดชงกัไปประมาณ 17 ปี ต่อมา
เหตุการณ์เป็นท่ีเหมาะยิ่งข้ึน (เอสรา 6:1-13) ศาสดาพยากรณ์ฮาฆีและเศคาริยาห์ ไดเ้ร้าใจประชาชนให้
ต่ืนข้ึน (เอสรา 5:1-2 6:14 ฮกักยั 1:12 ) พระวิหารก็ส าเร็จและมีการฉลองในปี ก.ค.ศ. 515 (เอสรา 6:15-
22) 

ในปี ก.ค.ศ. 458 เอสราอาลกัษณ์พร้อมกบัพรรคพวกหมู่น้อยไดเ้ดินทางมาเยรูซาเล็ม จดัการ
ปฏิวติัชีวติและการนมสัการของประชาชนใหดี้ข้ึน (เอสรา 7,8) 
ในปี ก.ค.ศ. 445 เนหะมีย ์พนกังานเคร่ืองเสวยของกษตัริยอ์ะระธาศัทธา (King Artaxerxes of Persia) 
ไดน้ าพวกอพยพชุดท่ี 3 กลบัมากรุงเยรูซาเล็มไดซ่้อมก าแพงเมืองส าเร็จ และไดท้  าการปฏิวติัอยา่งอ่ืน ๆ 
อีกหลายประการ (เนหะมีย ์บท 1 ถึง 4) 
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3. สมยักรีกมีอ านาจสูงสุด ในปี ก.ค.ศ. 331 อาเล็กซานเดอร์มหาราชได้ชนะประเทศฟารัศ
ประเทศปาเลสไตน ์(อิสราเอล) ก็ตกมาอยูใ่นปกครองของกรีกต่อมาไม่ชา้อาเล็กซานเดอร์ก็ถึงแก่มรณะ
บรรดานายทพันายกองผูใ้หญ่จึงแบ่งกนัปกครองเมืองข้ึน พวกกรีกไดน้ าขนบประเพณีหลายอยา่งเขา้มา
ในประเทศปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีภาษาซ่ึงคงใชก้นัหลายประเทศในเวลานั้น น่ีเป็นภาษาท่ีพระ
เจา้มีพระประสงคท่ี์จะใชเ้พื่อใหค้วามรู้ถึงเร่ืองพระคริสตแก่มนุษยโ์ลก 

4. สมยัซูเรียปกครอง ประมาณในปี ก.ค.ศ. 198 ซูเรียมีอ านาจสูงสุดในประเทศปาเลสไตน์ 
ก่อนหน้าน้ีประชาชนได้รับอนุมติัให้มีเสรีภาพหลายประการ ในการปกครองและในการศาสนา แต่
ผูป้กครองคนใหม่ช่ือ แอนติโอคูส เอปีฟานิส (Antiochus Epiphanes) ตอ้งการบงัคบัให้พวกยดูาเหล่าน้ี
ทิ้งศาสนาของตนเสีย และรับการกราบไหวรู้ปเคารพตามอยา่งกรีกและซูเรียแทน แต่ราษฎรไม่ยินยอมจึง
ถูกประหารเสียเป็นอนัมาก และถูกขายไปเป็นทาสก็ไม่นอ้ย กรุงเยรูซาเล็มและพระวิหารถูกกระท าให้
เส่ือมความศกัด์ิสิทธ์ิ ดูเหมือนพวกยดูา (ยวิ) และศาสนาของเขาจะตอ้งพินาศแน่นอนแลว้ 

5. สมยั อิสระภายใตแ้มคคาบสั ผูน้ าประมาณในปี ก.ค.ศ. 168 มีปุโรหิตผูเ้ฒ่าคนหน่ึงช่ือมดัธาธี
อสั แมคคาบสั และบุตรชายมีทิษฐิมานะเพราะถูกการกดข่ี และดว้ยความเช่ือไวว้างใจพระเจ้าเขาไดจ้ดั
กองทพัยิวท่ีกล้าหาญข้ึนต่อสู่แอนติโอคูส ยูดาสแมคคาบสัผูท้  างานแทนบิดาได้เป็นผูน้ าอยู่ 2 ปีก็กู้
อิสรภาพกลบัคืนมาได ้และพวกยดูารักษาให้คงอยูต่่อไปอีกถึงหน่ึงร้อยปี 

6. สมยัชาวโรมเป็นผูค้รอบครอง ในปี ก.ค.ศ. 63 แม่ทพัคนหน่ึงกรีฑาทพัเขา้ยึดประเทศปาเลศ
ไตน์และปราบได้ประเทศน้ีในนามของมหาอาณาจกัรโรม ในปี ก.ค.ศ. 37 รัฐสภาโรมได้แต่งตั้งให ้      
เฮโรดมหาราช เป็นกษตัริยป์กครองประเทศปาเลสไตน์ขณะนั้น กายะซา ออคูซะโต เป็นมหาจกัรพรรดิ
ท่ีกรุงโรม และเฮโรดเป็นกษตัริยใ์นประเทศราชน้ีองคพ์ระคริสตก์็ทรงถือก าเนิดมาเป็นมนุษย ์

พวกยวิท่ีมีอยู ่ในสมยันั้นเช่ือวา่พระเมซียาจะบงัเกิดมาในชัว่ชีวติของเขา 
หมายเหตุ ทบทวนใหดี้เสียก่อน (โปรดดูแผนผงัในกระดานด า) แลว้จึงใชค้  าถามทดสอบ 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
 1. เป็นเชลยของพวกเคเซ็ธ   เวลา  พระธรรม  
 2. การบูรณะประเทศโดยอนุมติั           การเป็นเชลย เอสรา 
 ยคุท่ี 4 
 ชนต่างดา้วเป็น{ของกษตัริยป์ระเทศฟารัศ            ในบาบิโลน เนหะมีย ์
  ผูค้รอบครอง 3. กรีกมีอ านาจสูงสุด             ส้ินลงใน  เ อ ส

เธอร์ 
 4. ซูเรียปกครอง              ก.ค.ศ. 538  ดาเนียล 
 5. อิสระภายใตแ้มคคาบสัผูน้ า                          เอเสเคียล 
6. โรมเป็นผูป้กครอง 
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. พระธรรมเล่มใดท่ีกล่าวถึงเร่ืองราวของยคุกษตัริยท่ี์เป็นชนต่างดา้ว 
2. ยคุน้ีไดเ้ตรียมโลกไวส้ าหรับพระราชกิจของพระคริสตอ์ยา่งไรบา้ง 
3. พวกเชลยเม่ืออยูต่่างประเทศนั้นมีสภาวะเป็นอยา่งไร 
4. เหตุใดพวกยดูาจึงไดรั้บอนุมติัใหบู้รณะประเทศของตน 
5. ซะรุบาเบล (เจา้ชาย) กระท ากิจอนัใดส าเร็จบา้ง 
6. เนหะมียก์ระท าอะไรท่ีกรุงเยรูซาเล็มส าเร็จ 
7. เม่ือกรีกปกครองอยูน่ั้นไดก้ระท าประโยชน์อะไรแก่ประเทศปาเลสไตน์บา้ง 
8. จงกล่าวถึงเหตุการณ์เม่ืออยูใ่นการปกครองซูเรีย 
9. ตระกลูแมคคาบสัไดก้ระท างานอนัใดส าเร็จบา้ง 
10. ขณะท่ีพระคริสตท์รงก าเนิดนั้น ใครเป็นผูค้รอบครองประเทศปาเลสไตน์ 
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บทที ่10 โลกในยุคพระธรรมคมัภีร์เดมิ 

โลกในยุคพระธรรมคมัภีร์เดิมนั้นมี ขนาดยาวทางทิศตะวนัออก ตั้ งแต่ประเทศมาดายและ
ประเทศฟารัศถึงประเทศอียปิตแ์ละทะเลเมดิเตอเรเนียซ่ึงอยูท่างทิศตะวนัตก ไดค้วามยาวประมาณ 1920 
ก.ม. และจากท่ีราบสูงอารมีเนียทางดา้นเหนือลงไปสู่ทะเลทรายอาราเบีย ทางดา้นใต ้ยาวประมาณ 1280 
ก.ม. 

1. คานาอนั เป็นประเทศเล็ก ๆ ท่ีอยู่ติดฝ่ังทะเลเมดิเตอเรเนียน กรุงเยรูซาเล็มนครหลวงนั้น 
“ตั้งอยูท่่ามกลางประเทศ” (เอเสเคียล 5:5) 

เยรูซาเล็ม สร้างอยู่บนภูเขาสามยอดในมณฑลยดูาห่างจากทะเล 51 ก.ม. และห่างจากแม่น ้ ายา
ระเด็น 32 ก.ม. ดาวดิไดป้กครองประเทศอยูท่ี่น่ี (2 ซามูเอล 5:6-9) และซาโลมอนไดส้ร้างพระวิหารและ
เป็นกษตัริยอ์ยูท่ี่น่ีดว้ย (2 พงศาวดาร  บท 2-7) ภายหลงัไดเ้ป็นนครหลวงของอาณาจกัรยดูา 

2. เคเซ็ธ (Chaldea) ทะเลทรายอาราเบียแยกประเทศน้ีออกจากประเทศคานาอนั 
บาบิโลน (Babylon) เป็นนครหลวงตั้งอยูบ่นฝ่ังทั้งสองของแม่น ้ าฟะราธ (Euphrates) ห่างจาก

กรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 880 ก.ม. เมืองน้ีเป็นรูปจตุรัสยาวดา้นละ 24 ก.ม. มีประตู
ทองสัมฤทธ์ิ 100 ประตู 

นะบูคดัเนซรั กษตัริยก์รุงบาบิโลนเป็นผูก้วาดตอ้นประชาชนในประเทศยดูาไปเป็นเชลย (เยเร
มีย ์21:7, ดาเนียล 1:1) 

สวนเอเดนและหอบาเบล น่าจะอยูใ่นดินแดนประเทศเคเซ็ธ 
อูระ อยูใ่นประเทศเคเซ็ธเป็นบา้นเดิมของอบัราฮมั 
3. ฟารัศ (Persia) อยูด่า้นตะวนัออกของอ่าวเปอรเซีย ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 1080 ก.ม. 

มาดาย (Media) และ เอลาม (Elam) รวมเขา้อยูใ่นอาณาจกัรฟารัศ (เอสเธอร์ 1:2,3) 
ซูซนั (Shusan)  นครหลวงของฟารัศอยูใ่นเขตเอลาม ดาเนียลไดรั้บราชการเป็นนายกรัฐมนตรี

ของรัฐบาลฟารัศอยูท่ี่น่ี พระนางเอศเธอร์เป็นมเหษีของกษตัริยอ์ะหศัวะโรศอยูท่ี่น่ีดว้ย และต่อมา  
เนหะมีย ์ก็ไดรั้บราชการเป็นพนกังานเคร่ืองด่ืมอยูท่ี่เหมือนกนั เนหะมีย ์1:1,2:1 
โดยบญัชาของกษตัริยป์ระเทศฟารัศ พวกอิสราเอลจึงเขา้มาอยูใ่นเขตมาดายและเอลาม  
(2 พงศาวดาร 17:6) 
4. อะซูริยา (Assyria) อยูเ่หนือประเทศเคเซ็ธและเอลาม 
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นีนะเวห์ (Nineveh) นครหลวงและนครใหญ่ตั้งอยู่บนแม่น ้ าไตกริสห่างจากกรุงเยรูซาเล็ม 
ประมาณ 912 ก.ม. โยนาห์ไดรั้บพระด ารัสสั่งให้มาเมืองน้ี นีนะเวห์ถูกท าลายส้ินเชิงเช่นเดียวกบับาบิ
โลนและซูซนั แต่โดยการขดุคน้ข้ึนมาเราจึงทราบถึงความโอ่อ่าและความมหึมาของเมืองเหล่าน้ีได ้

5. เมโสปะตาเมีย (Mesopotamia) อยู่ทางทิศตะวนัตกของอะซูริยา ระหวา่งแม่น ้ าไตกริสและ
แม่น ้าฟะราธ 

ฮาราน (Haran) เป็นเมืองใหญ่ เป็นท่ี ๆ อบัราฮมัและเธราบิดาของท่าน ท่านมาหยุดพกัเม่ือ
เดินทางจากเมืองอูระในประเทศเคเซ็ธ จะไปยงัประเทศคานาอนัตามพระสัญญาของพระเจา้ (ปฐมกาล 
11:31) 

6. ซูเรีย (Syria) อยูท่างทิศตะวนัตกของเมโสปะตาเมีย และอยูร่ะหวา่งทางเดินจากแม่น ้ าฟะราธ
ไปสู่ทะเลเมดิเตอเรเนียน 

ดาเมเซ็ก (Damascus) เป็นเมืองส าคญัอยูเ่หนือกรุงเยรูซาเล็ม 184 ก.ม. สร้างอยูใ่นทะเลทราย
แถบโอเอซิส (Oasis) (ท่ีมีน ้ า) มีแม่น ้ าอะบานา (Abana) และฟารพาร (Pharpar) ไหลมาท าให้พื้นท่ีอุดม 
(2 พงศาวดาร 5:12) เป็นบา้นของนามาน ซ่ึงอะลีซารักษาให้หายจากโรคเร้ือน (2 พงศาวดาร 5:14)  และ
เป็นเมืองท่ีเปาโลไปพกัเม่ือคร้ังกลบัใจใหม่ ๆ จากการข่มเหงพวกสาวกของพระเยซู 

7. อียปิต ์(อายฆุปโต) เป็นถ่ินท่ีพวกฮีบรู (ยดูา, อิสราเอล) ไปเป็นทาสอยู ่ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้ของกรุงเยรูซาเล็ม ห่างออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 400 ก.ม. คร้ังเกิดกนัดารอาหาร  

อบัราฮมัหนีมาอยู่ท่ีน่ี (ปฐมกาล 12:10) ยาโคบและครอบครัวได้อพยพมาอยู่ท่ีประเทศน้ี และ
ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปพกัอยูท่ี่เมืองโฆเซ็น 

โอน (On) หรือ ฮิลิโอโปลิศ (Heliopolis) เป็นบา้นพอ่ตาของโยเซฟ (ยอห์น 41:45) 
 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
ประเทศ คานาอนั เคเซ็ธ ฟารัศ อะซุริยา เมโสโปเตเมีย ซูเรีย 
นครหลวงและเมืองส าคญั เยรูซาเล็ม บาบิโลน ซูซนั นีนะเวห์ ฮาราน ดาเมเซ็ก 
 
ค าถามทดสอบ 
1. จงบอกถึงขนาดของโลกในสมยัพระธรรมคมัภีร์เดิม 
2. คานาอนัตั้งอยูท่ี่ไหน 
3. จงกล่าวถึงความจริงของกรุงเยรูซาเล็มอยา่งนอ้ยสัก 3 ขอ้ 
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4. เคเซ็ธอยูท่ี่ไหน 
5. จงช้ีและอธิบายถึงกรุงบาบิโลน 
6. ฟารัศตั้งอยูท่ี่ไหน 
7. จงบอกช่ือและท่ีตั้งของเมืองหลวงแห่งประเทศฟารัศ 
8. บุคคลส าคญัในพระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีอยูใ่นประเทศฟารัศมีใครบา้ง 
9. จงช้ีอะซูริยาและบอกช่ือเมืองส าคญัดว้ย 
10. จงช้ีเมโสโปเตเมียและบอกช่ือเมืองส าคญัดว้ย 
11. จงช้ีซูเรีย และบอกช่ือเมืองหลวง 
12. ประเทศอียปิตต์ั้งอยูท่ี่ไหน 
สังเขปโครงเร่ือง 
1. ยคุพอ่หมู่ อาดมั ถึง โมเสส 
(1) สมยัเช้ือสายบุพชน 
กรณีเหตุท่ีส าคญั 
ก. การสร้างสรรค ์
ข. การจมในบาปและเร่ืองค าสัญญา 
ค. น ้าท่วมโลก 
ง. การกระจดัพลดัพราก 
(2) สมยัครอบครัวท่ีถูกเลือกสรร 
กรณีเหตุท่ีส าคญั 
ก. การท่ีทรงเรียกอบัราฮมั 
ข. ยาโคบพเนจร 
ค. ความเจริญกา้วหนา้ของโยเซฟ 
2. ยคุ บรรดาผูน้ ายิง่ใหญ่ โมเสสถึงซาอูล 
(1) สมยัเคล่ือนยา้ยออก 
(2) สมยัอบรมในป่า 
(3) สมยัเขา้ยดึคานาอนั 
(4) สมยัผูว้นิิจฉยัครอบครอง 
3. ยคุ กษตัริยต่์าง ๆ ซาอูลถึงการตกไปเป็นเชลยในบาบิโลน 
(1) สมยัอาณาจกัรรวมกนั 
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(2) สมยัอาณาจกัรแยกกนั 
(3) สมยัเผา่พงศอิ์สราเอล 
กรณีเหตุท่ีส าคญั 
ก. การลงไปสู่อียปิต ์
ข. ความเจริญและการอบรมตระกลูต่าง ๆ  
ค. การรวมตระกลู 
4. ยคุชาวต่างดา้วเป็นผูค้รอบครอง ตั้งแต่เป็นเชลยในบาบิโลนจนถึงพระคริสตท์รงปรากฏ 
(1) สมยัเป็นเชลยของพวกเคเซ็ธ 
(2) การบูรณะประเทศโดยอนุมติั 
(3) สมยักรีกมีอ านาจสูงสุด 
(4) สมยัซูเรียปกครอง 
(5) สมยัอิสระภายใตแ้มคคาบสัผูน้ า 
(6) สมยัชาวโรมเป็นผูป้กครอง 
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ภำคที ่2  

พระคริสตธรรมใหม่ 
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บทที ่1 แผ่นดนิทีพ่ระเยซูประทบั 

1. ช่ือแผน่ดินน้ี เขาเรียกวา่ “แผน่ดินของพระเยโฮวาห์” (โฮเชยา 9:3) “ต าบลซ่ึงเป็นท่ีทรงสัญญาไวน้ั้น” 
(ฮิบรู 11:9) “แผน่ดินอนับริสุทธ์ิ” (เศคาริยาห์ 2:12) “เมืองอนังดงาม” (ดาเนียล 8:9) 

โดยทัว่ ๆ ไปแลว้แผน่ดินน้ีมีช่ือวา่ 
ก. คานาอนั (Canana) ช่ือน้ีเรียกกนัอยูก่่อนท่ีตกมาเป็นเมืองของประชาชาติของพระผูเ้ป็นเจา้  
(ปฐมกาล 16:3, 17:8) 

ข. อิสราเอล (Israel) ใชเ้รียกกนัตั้งแต่เขา้ยดึไดจ้นตกเป็นเชลยในบาบิโลน (2 พงศาวดาร 5:2) 
ค. ยดูา (ยดูา) (Judah) ใชเ้รียกกนัหลงัจากตกเป็นเชลยในบาบิโลนแลว้ (เนหะมีย ์5:14, มาระโก 1:5) 

ง. ปาเลสไตน์ (Palestine) ตั้งแต่สมยัพระคริสต ์ปาเลสไตน์เป็นช่ือเดียวกบัฟิลิศเตีย (Pilihstia) 
ซ่ึงเคยเป็นบา้นเมืองของพวกฟะลิศตีม (Philistines) โยซีฟัศ (Josephus) นกัประวติัศาสตร์ของอิสราเอล
ใชเ้รียกหมดทั้งประเทศเลย 

จ. อิสราเอล (Israeli) ใชเ้รียกตั้งแต่สหประชาชาติ (United Nations Organization) ประกาศตั้ง
เป็นประเทศข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1949 

2. ท่ีตั้ง ปาเสสไตน์เป็นศูนยก์ลางของโลกในโบราณกาล (เอเสเคียล 5:5) ประเทศน้ีอยู่ใกล้
ประชาชาติใหญ่ ๆ อีกหลายชาติ หากพวกอิสราเอลจะเลียนแบบอย่างแลว้ วฒันธรรมของประชาชาติ
ใหญ่ ๆ เหล่านั้นคงเป็นแหล่งท่ีเขาจะลอกแบบได ้แต่โดยสภาพของภูมิประเทศ ปาเลสไตน์มีภูเขา ทะเล 
และทะเลทราย กนัใหป้ระชาชนอยูเ่สียต่างหากโดยเฉพาะเปิดโอกาสใหไ้ดรั้บการอบรมฝึกฝนจากพระเย
โฮวาห์เจา้ไดดี้ (กนัดารวถีิ 23:9, เฉลยธรรมบญัญติั 33:28) 

เป็นแหล่งท่ีเหมาะแก่การเผยแพร่กิตติคุณมากทีเดียว 
3. ขนาด ประเทศปาเลสไตน์ในสมัยน้ีมีขนาดเท่ากับจังหวดันครสวรรค์ ลพบุรี อยุธยา 

กรุงเทพฯรวมกนั ระยะจากดา้น (เหนือสุด) ถึงบะเอระซาบา (ใตสุ้ด) ยาวประมาณ 240 ก.ม. ส่วนกวา้ง
เฉล่ียประมาณ 64 ก.ม. 

4. ภูมิประเทศ อาจแบ่งแผน่ดินน้ีออกเป็นส่วนขนานได ้4 ส่วนคือ 
ก. ท่ีราบแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นพื้นท่ีดินต ่าเร่ิมจากภูเขาคารเมล็ ล่องมาทางทิศใตจ้นสุด

เขตแดนประเทศ เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีเก่าแก่ของโลกสายหน่ึง เป็นทางเกวียนสายใหญ่ท่ีเช่ือมอียิปต์
เขา้กบัอะซูริยา เป็นทางยุทธศาสตร์ท่ีมีช่ือมากดว้ยกองทพัของโลกสมยัโบราณไดผ้า่นข้ึนล่องตามทาง
ชายทะเลสายน้ี พวกอิสราเอลไม่ไดถู้กกระทบกระเทือนมากเพราะมีภูเขาเป็นร้ัวกั้นบา้นเมืองของเขาให้
พน้เสียจากทางนั้น 
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ข. แถบเทือกเขา แถบน้ีอยูคู่่ขนานกบัท่ีราบเมดิเตอร์เรเนียนซ่ึงกล่าวมาแลว้ ทิศใตต้ั้งตน้ท่ีเมือง
ฮีบรูเป็นพื้นท่ีเทือกเขาเร่ือยไป จนถึงท่ีราบสูงเอศดราโลน (ตอนกลางประเทศ) ยาวประมาณ 128 ก.ม. 
กวา้งประมาณ 48 ก.ม. เฉล่ียความสูงประมาณ 660 ก.ม. เหนือท่ีราบเอสดราโลนก็มีเทือกเขาติดต่อเร่ือย
เขา้ไปในเขตกาลิลี เมืองส าคญัของพระเจา้อยูบ่นภูเขา แต่ประชาชาติเผา่อ่ืน ๆ อยูต่ามหว้ยและหุบเขา 

ค. ลุ่มแม่น ้ ายาระเด็น เป็นท่ีราบกวา้งประมาณ 8-10 ก.ม. มีแม่น ้ ายาะระเด็นไหลผา่นกลางลุ่ม
แม่น ้ าน้ียาวเกือบสุดความยาวของประเทศ ก าเนิดของแม่น ้ ายาระเด็นนั้นเป็นล าธารขนาดเข่ือง 3 หรือ 4 
สาย ดว้ยกนัไหลมารวมกนัท่ีหว้งน ้าเมโรม และไหลออกไปสู่ทะเลกาลิลี แลว้ไหลออกจากทะเลน้ีล่องใต ้
เขา้สู่ทะเลตาย (เดดซี) ลุ่มแม่น ้ายาระเด็นน้ีจึงมีลกัษณะคลา้ยสนามเพลาะ ซ่ึงมีส่วนลุกท่ีสุดท่ีทะเลตาย มี
ความลึกต ่ากวา่ระดบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลงไปประมาณ 390 ม. 

ง. ท่ีราบสูงภาคตะวนัออก เป็นพื้นท่ีราบสูงอยูภ่าคตะวนัออกของแม่น ้ ายาระเด็น ท่ีราบสูงทาง
เหนือเรียกวา่ บาซาน (สดุดี 68:15) ใตบ้าซานลงมาเป็นท่ีราบสูงฆีละอาด แผน่ดินโมอาบอยูใ่ตฆี้ละอาด
ลงไป ภูเขานีโบอยูใ่นแผน่ดินโมอาบ ณ ท่ีน้ีโมเสสไดข้ึ้นไปชมแผน่ดินท่ีพระเจา้ทรงสัญญาไว ้คือคานา
อนั 

5. การแบ่งตามหลกัการปกครอง พอเยโฮวาห์ชนะชาวพื้นเมืองถ่ินเดิมแลว้ ท่านก็แบ่งดินแดน
ออกตามจ านวนตระกูลของพวกอิสราเอล ต่อมาในสมยัมีกษตัริยป์กครองประเทศน้ีถูกแบ่งออกเป็น
ประเทศฝ่ายเหนือ คือ เบ็ธเอล และเยริโฮ เป็นของประเทศอิสราเอล และส่วนใตล้งมาเรียกวา่ประเทศยู
ดา 

ในสมยัพระคริสตธรรมใหม่ แผน่ดินน้ีถูกแบ่งออกเป็น 5 มณฑล อยูท่างดา้นตะวนัตกของแม่
น ้ายาระเด็น 3 มณฑล และอีก 2 มณฑลอยูด่า้นตะวนัออก 

ก. กาลิลี เป็นช่ือมณฑลทางทิศเหนือดา้นตะวนัตกของแม่น ้ ายาระเด็น มทัธิว 4:12 มีพลเมืองยิว 
(ยดูา) และชาวต่างดา้วอยูป่ะปนกนั 

ข. สะมาเรีย ช่ือมณฑลน้ีแปลว่า “ภูเขาท่ีคอยเฝ้า” เดิมทีเดียวเป็นช่ือภูเขาสูง ตั้งอยูท่ี่ลุ่มเซเค็ม 
เขาเลยเรียกทอ้งท่ีใกล ้ๆ ภูเขาน้ีว่า ต าบลสะมาเรีย ชาวพื้นเมืองน้ีสืบเน่ืองมาจากชนชาวอะซูริยาท่ีมา
สมรสกบัพวกยวิ (2 พงศาวดาร 17:24-29) 

ค. ยดูา เป็นมณฑลภาคใต ้นบัวา่มณฑลน้ีเป็นถ่ินของพวกยวิแท ้ๆ  
ง. เปอรเรีย เป็นมณฑลภาคตะวนัออกของแม่น ้ายาระเด็น (มทัธิว 4:25) 
จ. เส้ียวมณฑลของฟิลิป (The Tetrarchy of Philip) อยูเ่หนือเปอรเรียข้ึนไป 
หมายเหตุ เส้ียวมณฑล (Tetrarchy) เร่ิมในสมยัฟิลิปแห่งประเทศมากะโดเนีย ท่านแบ่งมณฑล

หรืออาณาจกัรหน่ึงออกเป็นส่วน 4 ส่วนหน่ึงมีผูป้กครองคนหน่ึงเรียกวา่ เททราค (Tetrarch) เราจึงเรียก
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ไดว้า่เททราค (Tetrarch) ก็คือผูว้่าราชการเส้ียวมณฑล ในลูกา 3:1-2 เราจะเห็นว่ามีคนปกครองส่วนละ
คนแต่ในพระคมัภีร์เรียกว่า “เจา้เมือง” นับว่าแต่ละคนเป็น เททราค (Tetrarch) หน่ึง ๆ เป็นช่ือเรียก
ผูป้กครองกท่ีมีบรรดาศกัด์ินอ้ย 

จงแสดงเมืองเหล่าน้ีในโตะ๊ทราย 
 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  1. ช่ือ    ก. ท่ีราบแถบทะเลเมดิเดอรเรเนียน 
  2. ท่ีตั้ง   { ข. แถบเทือกเขา 
  3. ขนาด    ค. แถบลุ่มแน่น ้ายาระเด็น 
  4. การแบ่งตามลกัษณะ  ง. ท่ีราบสูงภาคตะวนัออก 
     ปาเลสไตน์{ ภูมิประเทศ 
   
  5. การแบ่งตามหลกัปกครอง { ก. กาลิลี 
      ข. สะมาเรีย 
      ค. ยดูา 
      ง. เปอรเรีย 
      จ. เส้ียวมณฑลของฟิลิป 
 
ค าถามทดสอบ 
1. แผน่ดินน้ีมีหลายช่ือ บอกช่ือท่ีเรียกกนัแพร่หลายมาสัก 4 ช่ือ 
2. จงกล่าวถึงท่ีตั้งของประเทศปาเลสไตน์ 
3. ชาวชนปาเลสไตน์ถูกแยกจากชนชาติอ่ืนดว้ยอะไรบา้ง อยา่งไรและเพื่อประโยชน์อะไร 
4. จงกล่าวถึงขนาดประเทศปาเลสไตน์ 
5. บอกช่ือส่วนทั้งส่ีของประเทศน้ี 
6. จงกล่าวถึงลกัษณะพื้นท่ีแถบทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
7. จงกล่าวถึงลกัษณะพื้นท่ีแถบเทือนภูเขา 
8. จงกล่าวถึงพื้นท่ีแถบลุ่มแม่นน ้ายาระเด็น 
9. ท่ีราบสูงภาคระวนัออกเป็นอยา่งไร 
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10. ท่านเยโฮวาห์แบ่งประเทศน้ีอยา่งไร 
11. ในสมยัท่ีมีกษตัริยป์กครองเขาแบ่งกนัอยา่งไร 
12. ในสมยัพระคริสตธรรมใหม่ แบ่งเป็น 5 มณฑลมีมณฑลอะไรบา้ง 
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บทที ่2 สถำนทีซ่ึ่งพระเยซูเสดจ็เยีย่ม 

เมือง ต าบล และหมู่บา้นซ่ึงเราสนใจมาก เป็นท่ีท่ีพระเยซูเสด็จเยี่ยม และเราก็รู้สึกถึงความ
ศกัด์ิสิทธ์ิของสถานท่ีเหล่านั้น 
เบธ็เลเฮม็ เป็นท่ีพระเยซูประสูติ (มทัธิว 2:1) อยูบ่นภูเขาใตก้รุงเยรูซาเล็มไป 8 ก.ม. เมืองน้ีเป็นบา้นเกิด
เมืองนอน และเป็นบา้นเดิมของดาวดิดว้ย (1 ซามูเอล 17:12) นางรูธและนางนาอะมีก็อยูท่ี่น่ี  
(นางรูธ1:22) เขาฝังศพนางราเฮลไวใ้กล ้ๆ เมือง น้ี (ปฐมกาล 35:19) 

นาซาเร็ธ พระเยซูประทบัเม่ือทรงพระเยาวแ์ละเม่ือทรงเป็นอนุชนฉกรรจ ์(ลูกา 4:16) เป็นเมือง
ท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขารูปถว้ยในเทือกเขามณฑลกาลิลีอยูเ่หนือกรุงเยรูซาเล็มข้ึนไป 112 กม. ตอนตน้เม่ือพระ
เยซูประกอบราชกิจจานุกิจ พระองค์ทรงเทศนาท่ีน่ีและประชาชนปฏิเสธไม่รับพระองค์ (ลูกา 4:16-29 
มทัธิว 13:56-58) ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีเมืองนาซาเร็ธปัจจุบนัน้ีคือ น ้ าพุพรหมจรรย ์(Fountain of the Virgin) 
ซ่ึงเราเช่ือกนัวา่ท่านโยเซฟและมาเรียคงไดม้าท่ีน่ีบ่อย ๆ  

เบธาเนีย บางทีเรียกว่า เบธาบารา เป็นท่ี ๆ พระเยซูทรงรับศีลบพัติศามาจากยอห์น (ยอห์น 
1:28) อยูฝ่ั่งตะวนัออกของแม่น ้ายาระเด็น 

คานา เป็นท่ี ๆ พระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยค์ร้ังแรก (ยอห์น 2:1) ต าแหน่งท่ีตั้งของต าบลน้ี
ตามท่ีเขา้ใจกนันั้นอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของนาซาเร็ธประมาณ 6.4 ก.ม. 

ซูคาร (ยอห์น 4:5) พระเยซูทรงสนทนากบัหญิงชาวสะมาเรียท่ีบ่อน ้ าในเมืองน้ี (ยอห์น 4:6-26) 
มีระยะห่างจากเยรูซาเล็มประมาณ 48 ก.ม. 

นาอิน ใตก้าลิลี พระเยซูตรัสเรียกบุตรชายของหญ่ิงหมา้ยให้พื้นจากความตายท่ีน่ี (ลูกา 7:11-
15)  

กปัเรนาอูม เป็นท่ีประทบัของพระผูเ้ป็นเจา้ของเราขณะทรงประกอบกิจจานุกิจท่ีมณฑลกาลิลี
อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม ห่างออกไปประมาณ 136 กม. ตั้งอยูท่ี่ฝ่ังตะวนัตกเฉียง
เหนือของทะเลกาลิลีท่ีทะเลน้ี “เคยมีเรือแล่นผ่านอยู่แล้วไม่ต ่ากว่า 4000 ล า หลายชนิดแตกต่างกัน 
นบัตั้งแต่เรือรบของชาวโรมกระทัง่เรือหาปลาของชาวประมง” พระองคท์รงสอนในธรรมศาลาท่ี 

กปัเรนาอูม (ยอห์น 6:59) และทรงกระท าการอศัจรรยห์ลายอย่างหลายประการท่ีน่ี (มาระโก 
1:21-34) 

เบธซายะดา (ยอห์น 12:21, มาระโก 6:45) ตั้งอยูต่รงปากแม่น ้ ายาระเด็น ตอนท่ีไหลเขา้สู่ทะเล
กาลิลี เมืองน้ีอยูค่ร่อมแม่น ้ายาระเด็นทั้งสองฟาก ถา้เป็นดงัน้ีจริง เมืองดา้นฝ่ังตะวนัตกเรียกวา่  

เบธซายะดากาลิลี และบนฝ่ังตะวนัออกเรียกวา่ เบธซายะดายเูลียว 
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โคราซิน (มทัธิว 11:21) ตั้งอยูใ่กลเ้มืองกปัเรนาอูม 
ตุโรและซีโดน เป็นเมืองของชาวฟอยนิเกตั้งอยู่ท่ีฝ่ังทะเลเมดิเตอรเรเนียน พระเยซูทรงรักษา

บุตรสาวของหญิงชาวซูเรียฟอยนิเก ท่ีริมเขตเมืองตุโรและซีโดน (มมระโก 7:24) 
กาซาไรอาฟีลิปปี อยูไ่ม่ไกลจากเชิงเขาเฮระโมน เป็นท่ี ๆ เปโตรไดก้ล่าววา่ “พระเยซูเป็นพระ

คริสต ์พระบุตร ของพระเจา้ผูท้รงพระชนมอ์ยู”่ พระเยซูทรงสอนเหล่าสาวกให้เขา้ใจเร่ืองมรณภาพของ
พระองคท่ี์น่ี (มทัธิว 16:13-28) 

ยะริโฮ ตั้งอยูใ่กลแ้ม่น ้ายาระเด็น ห่างจากเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 28 
ก.ม. ณ ท่ีน้ีพระเยซูทรงรักษาคนตาบอด (ลูกา 18:35-43) และทรงช่วยซกัคายท่ีน่ีดว้ย (ลูกา 19:1-10) คร้ัง
สมยัพระธรรมคมัภีร์เดิม เมืองน้ีเป็นเมืองส าคญัเมืองหน่ึง (โยชูวา 6) 

เบธาเนีย อยูท่ี่เชิงเขามะกอกเทศ ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ 3.2 ก.ม. มาธาและมาเรียเคย
ตอ้นรับพระเยซูคริสตท่ี์บา้นของตนในต าบลน้ี (ลูกา 10:38-42) ทรงเรียกลาซะโรใหคื้นชีวติท่ีน่ี  

(ยอห์น 11:1-46) 
เยรูซาเล็ม เป็นท่ีซ่ึงพระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนและทรงกระท าการอศัจรรยต่์าง ๆ ทรงถูกใส่

ความและถูกลงโทษ 
เอม็มาอู เป็นท่ี ๆ พระเยซูเสด็จด าเนินไปกบัสาวกสองคน ในเยน็วนัท่ีพระองคท์รงคืน 
พระชนม ์(ลูกา 24:13-15) 
 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  เบธเลเฮม็ นาซาเร็ธ  เบธาเนีย (เบธาบารา) คานา 
เมืองและ{ ซูคาร  นาอิน  กปัเรนาอูม  เบธ็ซายะดา 
ต าบล                    โคราซิน ตุโรและซีโดน กายซาไรอาฟีลิปปิ ยะริโฮ 
  เบธาเนีย เยรูซาเล็ม เอม็มาอู 

 
ค าถามทดสอบ 
1. เบธ็เลเฮม็ อยูท่ี่ไหน มีเร่ืองอะไรน่าสนใจเกิดข้ึนท่ีนัน่บา้ง 
2. นาซาเร็ธ อยูท่ี่ไหน ท าไมเราสนใจเมืองน้ีนกั 
3. ทรงกระท าการอศัจรรยอ์ะไรท่ีบา้น คานา 
4. มีเร่ืองอะไรเกิดข้ึนท่ีใกลต้  าบล ซูคาร 
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5. เมืองกปัเรนาอูมมีความสัมพนัธ์กบักิจของพระเยซูอยา่งไร 
6. เมืองเบธ็ซายะดาอยูท่ี่ไหน 
7. เมือง ตุโรและซีโดนอยูท่ี่ไหน 
8. เมืองกายซาไรอาฟีลิปปีอยูท่ี่ไหน 
9. มีเร่ืองอะไรน่าสนใจเกิดข้ึนท่ีเมืองยะริโฮ  
10. เบธาเนีย ตั้งอยูท่ี่ไหน และมีช่ือเสียงอยา่งไร 
11. มีเร่ืองส าคญัอะไรเกิดท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
12. ท าแผนท่ีลงเมืองเหล่าน้ี แต่ตามเมืองต่าง ๆ นั้นให้เขียนภาพแสดงเหตุการณ์ส าคญัลงไว ้

ควรท าแผนท่ีใหญ่แผน่เดียวและใหน้กัเรียนทั้งหมดช่วยกนัท าจนส าเร็จ 
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บทที ่3 บทน ำพระผู้ช่วยตำมพระสัญญำ 

เสด็จมาสู่โลกตามเวลาก าหนด 
บรรดาชนชาติอิสราเอล ท่ีลุ่มหลงในการไหวรู้ปเคารพไดเ้ป็นเชลยไปอยูใ่นบาบิโลน กระท า

ใหค้ลายจากความลุ่มหลงนั้น และกระจดักระจายทัว่ไปเขาน าความรู้เร่ืองพระเจา้ไปรอบทะเล 
เมดิเตอรเรเนียนและโดยวิธีน้ีประเทศขา้งเคียงก็ไดถู้กจดัเตรียมให้พร้อมท่ีจะรับแสงสว่างใน

พระเยซูคริสต ์เป็นแสงท่ีกระจ่างยิง่กวา่เดิม 
มีชนนอกศาสนาเป็นอนัมากไดล้ะทิ้งความเช่ือเดิมของตนเสีย และมารอคอยพระผูไ้ถ่ 
พวกโรมไดช้นะโลกดา้นตะวนัตก และเป็นผูส้ร้างถนนหนทางเช่ือมประเทศ อนัเป็นการเตรียม

ทางอย่างไม่รู้ตวัเพื่อการเผยแพร่กิตติคุณของพระเยซู และได้จดัการปกครองให้เขม้แข็งเขม้งวด ซ่ึง
ป้องกนัและใหค้วามสะดวกแก่บรรดาผูก้ระท าการเผยแพร่เหล่านั้น ใหเ้ขาพน้ภยัขณะท่ีตอ้งสัญจรไปมา 

ณ บดัน้ีภาษากรีก เป็นภาษาท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และเป็นภาษาท่ีจะใชเ้ขียนพระคริสตธรรม
ใหม ่

เม่ือการเตรียมของพระเจา้อนัปรากฏเป็นการเตรียมของโลกสมยันั้นพร่ังพร้อมแลว้ พระผูเ้ป็น
เจา้ก็จุติมาอยูท่่ามกลางประชากร 

พระคริสตธรรมใหม่ เป็นบนัทึกท่ีเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยูแ่ละราชกิจจานุกิจของพระคริสต ์
ทั้งเป็นบนัทึกเร่ืองการวางรากฐานของคริสตจกัร และการแผไ่พศาลแห่งอาณาจกัรของพระองคด์ว้ย 

เราสามารถแบ่งพระคริสตธรรมใหม่ออกไดด้งัน้ี 
1. ชีวประวติัเบ้ืองตน้ของพระคริสต ์
2. กิจจานุกิจของพระคริสต ์
3. คริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม 
4. คริสตจกัรทัว่ไปในโลก 
1. ชีวประวติัเบ้ืองตน้ของพระคริสต ์พระธรรมท่ีอา้งถึง มทัธิว และลูกา 
กิตติคุณกล่าวถึงสาระส าคญั ต่อไปน้ี 
(1) การก าเนิด 
(2) ชีวติในครอบครัว 
(3) การศึกษา 
(4) การอาชีพ 
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(1) การก าเนิด ประสูติท่ีบา้นเบ็ธเลเฮ็มในมณฑลยูดา (มีคาห์ 5:2, มทัธิว 2:1) ปฐมชีวประวติั
ของพระองคต์ั้งตน้ท่ีโรงเล้ียงสัตว ์พระอู่ (เปล) คือรางหญา้ พระญาติเป็นชนสามญั ทรงเป็นพระกุมารท่ี
ช่วยพระองคเ์องไม่ได ้พระผูเ้ป็นเจา้เป็นมนุษยแ์ท ้ๆ ทีเดียว มีอคัรทูตมาบอกข่าววา่พระผูช่้วยจะเสด็จมา
มีเทวทูตมาบรรเลงเพลง ปราชญม์านมสัการ พระผูเ้ป็นเจา้ท่ีพระเจา้ท่ีแทที้เดียว 

(2) ชีวติในครอบครัว เม่ือกลบัจากประเทศอียิปต ์มาเรีย โยเซฟ พร้อมกบัองคพ์ระเยซูไดไ้ปอยู่
ท่ีนาซาเร็ธ เป็นชนบทเล็ก ๆ แถบเทือกเขาในมณฑลกาลิลี (มทัธิว 2:23) บา้นในชนบทหลงันั้นเป็น
สถานท่ีต ่าศกัด์ิแต่เป็นบ่อเกิดของความดี โยเซฟเป็นคนชอบธรรม (มทัธิว 1:1,19) มาเรียเป็นสตรีท่ีมีดวง
จิตผดุผอ่ง (ลูกา 1:28,38) พระกุมารเยซูเป็นบุตรท่ีเช่ือฟัง (ลูกา 2:51) 

(3) การศึกษา มาเรียเป็นครูคนแรกของพระองค์ นางไดส้ั่งสอนพระองค์ให้เขา้พระทยัในพระ
ธรรมคมัภีร์เดิม ชะรอยพระองค์จะเสด็จไปเรียนกบัเด็กอ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนในธรรมศาลา ณ ท่ีน้ีพระองค์
ทรงศึกษาการอ่านและเขียน พระองคท์รงพระปรีชาในภาษาอารามเมคอนัเป็นภาษาท่ีใชพู้ดกนัขณะนั้น 
จากขอ้อา้งอิงท่ีพระองคท์รงกล่าวถึงเราทราบวา่พระองคท์รงรู้ภาษาฮีบรูและอาจจะทรงทราบภาษากรีก
ดว้ย 

พระเยซูทรงเป็นผูช่้างสังเกตและช่างศึกษาจากธรรมชาติและจากเหตุการณ์ต่าง ๆ เร่ืองนก  
(ลูกา 8:5, มทัธิว 6:26) และดอกไม ้(ลูกา 12:27) อยูใ่นบทสอนของพระองค ์พระองคท์รงศึกษา

จากชาวนา (ลูกา 8:5-8) และจากผูเ้ล้ียงแกะ (ยอห์น 10) เราแน่ใจวา่พระองคค์งไดท้รงปีนป่ายข้ึนเขาลูกท่ี
อยูด่า้นใตข้องนาซาเร็ธ ทอดพระเนตรทางเกวยีนใหญ่จากอียปิตไ์ปทางทิศตะวนัออกไกล ทอดพระเนตร
สัญจรผา่นไปมาพระองคท์รงสนทนากบัเขาและทรงไดต้วัอยา่งอนัดีจากบุคคลท่ีทรงสนทนาดว้ย (มทัธิว 
13:45, 25:14) 

พระองคก์็ไดจ้  าเริญข้ึนในฝ่ายปัญญา ในฝ่ายกาย และเป็นท่ีชอบจ าเพราะพระเจา้ และต่อหน้า
คนทั้งปวงดว้ย (ลูกา 2:52) 

พระองคเ์สด็จเยี่ยมเยรูซาเล็มเพื่อเข้าพิธีปัสกาเม่ือพระชนัษา 12 ปี กระท าให้พระองคมี์โอกาส
สนทนากบัคณาจารยใ์นโบสถ์เยรูซาเล็มเร่ืองพระเจา้ เราจะเห็นวา่พระองค์พอพระทยัในปัญหาศาสนา 
และบรรดารับบีทั้งหลายก็อศัจรรยใ์จดว้ยพระปัญญาของพระองคใ์นดา้นวิญญาณจิต 

4. การอาชีพ พระชนม์ชีพของพระเยซูผ่านไป 18 ปีเต็มอย่างเงียบ ๆ ปราศจากการบนัทึก เรา
ทราบแต่เพียงวา่ พระองค์ทรงเป็นช่างไม ้(มาระโก 6:3) พระองคท์รงฝึกงานน้ีและทรงประกอบกิจช่าง
ไม ้กระท าให้อาชีพสุจริตเป็นส่ิงมีเกียรติ ตลอดเวลาเหล่าน้ีพระองคท์รงเผชิญกบัคนจนมากหลายและ
ทรงพยายามท่ีจะช่วยบรรเทาความขดัสนของเขา (มทัธิว 11:28) 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 

ประวติัศาสตร์ในพระคริสตธรรมใหม่ 
1. ชีวประวติัเบ้ืองตน้ของพระคริสต ์ 2. กิจจานุกิจของพระองค ์
3. คริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม  4. คริสตจกัรท่ีแผไ่ปถึงชนต่างดา้ว 
     5. คริสตจกัรทั้งหมดในโลก 
       1. การก าเนิด   พระธรรม 
ชีวประวติัเบ้ืองตน้ของพระคริสต ์ { 2. ชีวติในครอบครัว  มทัธิว 
       3. การศึกษา   ลูกา 
       4. การอาชีพ 
 
ให้นักเรียนท าชีวประวติัเบ้ืองต้นของพระเยซูอย่างสังเขป โดยค้นจากบทต้น ๆ ของพระ

ธรรมมทัธิวและลูกา 
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ค าถามทดสอบ 
1. พวกอิสราเอลช่วยเตรียมโลกไวส้ าหรับพระคริสตอ์ยา่งไรบา้ง 
2. พวกโรมไดต้ระเตรียมโลกโดยไม่รู้สึกตวัอยา่งไร 
3. ท่ีคนรู้ภาษากรีกแพร่หลายนั้นยงัผลดีอะไรบา้ง 
4. จงกล่าวถึงปฐมชีวประวติัของพระเยซู 
5. พงศาวดารพระคริสตธรรมใหม่ แบ่งเป็น 5 ส่วน มีอะไรบา้ง 
6. จงกล่าวถึงเร่ืองอนัเก่ียวกบัพระก าเนิด ท่ีแสดงวา่ พระเยซูทรงเป็นมนุษยแ์ท ้ๆ  
7. จงกล่าวถึงสาระส าคญัแสดงวา่ พระองคเ์ป็นพระเจา้ 
8. เราทราบอะไรในเร่ืองชีวติในครอบครัวของพระเยซูบา้ง 
9. ใครเป็นครูของพระองคบ์า้ง 
10. พระองคไ์ดรั้บบทเรียนอะไรจากการศึกษาธรรมชาติบา้ง 
11. พระเยซูทรงเขา้ใจภาษาอะไรบา้ง 
12. จงกล่าวถึงอาชีพของพระเยซู 
ภาระกิจท่ีพระองคท์รงกระท านั้นช่วยใหพ้ระราชกิจนานุกิจในอนาคตของพระองคอ์ยา่งไรบา้ง 
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บทที ่4  กจิจำนุกจิของพระคริสต์ 

(1) ในปีแห่งความไม่กระจ่าง 
(2) ในปีท่ีคนทัว่ไปรัก 
(3) ในปีท่ีมีแต่การขดัขวาง 
(1) ในปีแห่งความไม่กระจ่าง ตั้งแต่รับบพัติศามาถึงเวลาออกกระท ากิจจานุกิจแถบกาลิลี 
พระธรรมท่ีอา้ง กิตติคุณ ยอห์น บท 1 ถึง 4 น่ีเป็นปีท่ีพระเยซูทรงอยู่เงียบ ๆ คนส่วนใหญ่ไม่

ทราบว่าพระองค์เป็นผูใ้ด พระองค์ประทบัภายในและนอกเยรูซาเล็ม ซ่ึงเป็นท่ี ๆ พระองค์ทรงยอม
ประทานพระองคใ์หเ้ขา ในแง่ท่ีวา่พระองคท์รงเป็นพระมาซีอาห์ 

เหตุส าคญัในระหวา่งปีเหล่าน้ีคือ 
ก. การรับบพัติศมา 
ข. การทดลอง 
ค. ปฐมสาวก 
ง. ปฐมอศัจรรย ์
จ. ผูก้ลบัใจรายแรก 
ก. การรับบพัติศมา เม่ือพระเยซูมีพระชนม์พรรษา 30 ก็เสด็จออกจากบา้นท่ีนาซาเร็ธ มีสาวก

ติดตามมาบา้ง เสด็จไปสู่แม่น ้ ายาระเด็น เพื่อพบกบัยอห์นบพัติศมา ยอห์นมีหนา้ท่ีเตรียมจิตใจของคน
เพื่อตอ้นรับพระเมซียาห์ (มทัธิว 3:1-22) พระเยซูทรงถ่อมพระทยัลงรับบพัติศมาและฟังค าของยอห์น 
ส าแดงถึงน ้าพระทยัวา่พระองคท์รงเห็นอกเห็นใจประชาชนอยา่งยิง่และทรงยอมปฏิบติัตามพิธี 

พระสุรเสียงของพระบิดาว่า “ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา เราชอบใจท่านมาก” แสดงว่า พระ
บิดาพอพระทยัในองค์พระเยซูคริสต์ในระยะ 30 ปีนั้นแลว้ ส่วนการท่ีพระวิญญาณบริสุทธ์ิปรากฏบน
พระเยซูคริสตน์ั้นก็ส าแดงวา่ พระเยซูจะทรงยอมประกอบดว้ยฤทธ์ิอ านาจ เพื่อประกอบกิจจานุกิจในภาย
หนา้สืบไป 

ข. การทดลองต่อจากการรับบพัติศมาอยา่งใกลชิ้ดทีเดียว และสืบเน่ืองกนัโดยตรงดว้ยการรับ
บพัติศมาแสดงวา่พระเยซูก าลงัจะประกอบกิจจานุกิจ และการทดลองนั้นเป็นการทดสอบและยืนยนัถึง
ความเหมาะสมของพระองค ์ในการท่ีจะประกอบกิจจานุกิจ 

โดยการทดลองถึง 3 ประการ ซาตานหาหนทางท่ีจะชักจูงพระผูเ้ป็นเจ้าของเราให้เลิกล้ม
แผนงานท่ีจะทนทุกข์และมรณะเพื่อผูท่ี้หลงหายไป และให้สถาปนาราชอาณาจกัรในโลกตามความ
ประสงคข์องพวกยดูา แทนแผนงานของพระคริสต ์(มทัธิว 4:1-11) 
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ก. ปฐมสาวก เม่ือชนะพญามารแลว้พระองคก์็เสด็จประกอบกิจจานุกิจอยา่งแขง็ขนัทนัที ในชั้น
แรกพระองคท์รงรวบรวมคนดี ๆ ไม่ก่ีคนท่ียินยอมเป็นสหายและพรรคพวกของพระองค ์บุคคลส าคญัมี 
อนัดะเรอา, เปโตร, ฟิลิป, นะธันเอล และคงเป็นยากอบ ยอห์นดว้ย (ยอห์น 1 :35-41) ในบุคคลเหล่าน้ี
อยา่งนอ้ยก็มี 2 คนท่ีเป็นสาวกของยอห์นบพัติศมาอยู ่ก่อนเขาไดรั้บการตระเตรียมฝ่ายจิตใจมาบา้งแลว้ 
พอแก่การน าของพระเยซู 

ข. ปฐมอศัจรรย ์พระเยซูเสด็จพร้อมกบับรรดาสหายไปยงังานพิธีสมรสท่ีบา้นคานา แขวง 
กาลิลี พระองค์ทรงกระท าการอศัจรรยคื์อท าน ้ าเป็นเหล่าองุ่น ให้แก่เจา้ของงานเม่ือเหล่าองุ่น

เดิมขาดมือลง พระองค์ทรงประทานหลกัฐานเป็นพยานให้สหายทั้งหลายเห็นว่า พระองค์ทรงเป็นผูท่ี้
ประกอบดว้ยเดชรัศมีของพระเจา้แล้ว การท่ีพระองค์เสด็จไป ณ พิ ธีสมรสแสดงดว้ยว่าพระองค์ทรง
แตกต่างกบัยอห์น บพัติศมาผูบ้  าเพญ็ตวัต่างหากจากสังคมของมนุษย ์แต่พระองคท์รงปะปนอยูใ่นสังคม
ของสามญัชนและทรงน าความปิติมาสู่จิตใจและบา้นของเขา 

ง. ผูก้ลบัใจรายแรก ๆ นิโกเดโม เศรษฐีพรรคฟาริสี และสมาชิกของสภาซนัฮิดริน ดูเผิน ๆ ว่า
เป็นคนเคร่งศาสนา เป็นชายคนแรกท่ีดูดด่ืมในพระด ารัสและการอศัจรรย์ซ่ึงพระเยซูทรงกระท าท่ี
เยรูซาเล็ม โดยท่ีท่านรู้ส านึกในใจว่า เป็นคนขาดตกบกพร่อง จึงไดม้าหาพระเยซูในเวลาค ่าคืน เพื่อจะ
แสวงหาหนทางแห่งความรอด พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดท้รงปราศรัยกบันิโกเดโม วา่ดว้ยความจ าเป็นท่ี
ชีวติจะตอ้งบงัเกิดใหม่จากเบ้ืองบน และนิโกเดโมก็อ่ิมใจในพระด ารัสนั้นมาก (ยอห์น 3:1-21) 

เม่ือจวนจะเลิกกิจจานุกิจท่ีมณฑลยดูา พระองคเ์สด็จไปภาคเหนือถึงกาลิลีทรงพกัท่ีบ่อน ้ า ของ
ยาโคบและทรงพบหญิงสะมาเรียคนหน่ึง พระองค์ทรงปลุกความรู้สึกภายในจิตของนางให้ส านึกถึง
ความบาปและทรงก่อให้เกิดชีวิตใหม่และความหวงัใหม่ แลว้ทรงสั่งเธอให้ไปตามทางของเธอพร้อม
ดว้ยความปิติปล้ืมใจในพระเจา้และพระผูช่้วย (ยอห์น 4) 

ในระยะน้ีพระองคท์รงเผยพระองค์ให้ประจกัษ์แก่บุคคลชั้นผูน้ าของพวกยดูา ว่าพระองค์คือ
พระเมซียาห์ท่ีต่างไดร้อคอยกนัมานานแลว้นั้น แต่เขาก็ไม่รับพระองค ์คร้ันพระองคท์รงประกอบ 

กรณียกิจเขม้แข็งข้ึนมากเขาก็โกรธจดั และอาฆาตพระองค์เขาจบัยอห์นบพัติศมาขงัไวใ้นคุก
และไม่ตอ้งสงสัยเลย ถา้พระเยซูอยูใ่นเง้ือมมือท่ีเขาจะจบัได ้เขาก็คงคงกระท าแก่พระองคเ์ช่นเดียวกนั 

พระอาจารยย์งัทรงมีกิจการท่ีตอ้งกระท าให้ส าเร็จอีกมากจึงทรงทราบวา่ตอ้งเล่ียงจากอนัตราย
เสียชัว่คราวหน่ึง พระองคก์็เสด็จไปยงักาลิลีซ่ึงเป็นถ่ินท่ีมีหวงัมากกวา่และกวา้งขวางกวา่ดว้ย 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
     ก. การรับบพัติศมา พระธรรม 
   1. ในหน่ึงปี ข. การทดลอง  ยอห์น 
2. กิจจานุกิจ { แห่งความ       { ค. ปฐมสาวก   บท 1-4 
ของพระคริสต ์  ไม่กระจ่าง ง. ปฐมอศัจรรย ์
     จ. ผูก้ลบัใจรายแรก ๆ  
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. กิจจานุกิจของพระคริสตท่ี์แบ่งออกเป็น 3 ตอนนั้นมีอะไรบา้ง 
2. ในปีแห่งความไม่กระจ่างนั้น ตั้งตน้และจบลงเม่ือไร 
3. จงกล่าวถึงเหตุการณ์ส าคญัในปีแห่งความกระจ่างน้ี 5 ประการ 
4. ยอห์นบพัติศมาเป็นผูท้  างานอะไร 
5. ท าไมพระเยซู จึงตอ้งรับบพัติศมา 
6. ท่ีวา่ “ท่านน้ีเป็นบุตรท่ีรักของเรา” มีความหมายอยา่งไร 
7. ท่ีพระวญิญาณสถิตบนพระเยซูนั้น ใหผ้ลแก่พระองคอ์ยา่งไรบา้ง 
8. การทดลองนั้นมีความหมายอยา่งไร 
9. บอกช่ือสาวกรุ่นแรก ๆ ของพระเยซู 
10. ปฐมอศัจรรยค์ราวน้ี สนบัสนุนความเช่ือของสาวกอยา่งไรบา้ง 
11. จงกล่าวเร่ืองการกลบัใจรายแรก 2 ราย 
12. พระเยซูเผยพระองค์แก่คนพวกไหนในระยะน้ี และคนเหล่านั้นตอ้นรับพระองค์อย่างไร

บา้ง 
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บทที ่5  กจิจำนุกจิของพระคริสต์ (ต่อ) 

(2) ในปีท่ีคนทัว่ไปรัก (ตั้งแต่ชาวนาซาเร็ธไม่ตอ้นรับไปจนเล้ียงประชาชน 5000 คน) 
พระธรรมคมัภีร์ กิตติคุณทั้ง 4 
ในระยะน้ีพระเยซูเสด็จอยู่ในกาลิลีเป็นส่วนมาก ไดเ้สด็จไปกรุงเยรูซาเล็มคราวหน่ึงเท่านั้น 

พระประสงคข์องพระองคท่ี์เสด็จในกาลิลีก็เพื่อพระองคจ์ะสนิทกบับรรดาสาวกท่ีติดตามอยู ่เขาจะเป็น
คนกระท ากิจการของพระองค์สืบไป และพระองค์ทรงใช้เวลาสั่งสอนเขาถึงแผ่นดินของพระเจา้ดว้ย 
และทรงช่วยประชาชนท่ีเบียดเสียดพระองค ์

เหตุส าคญัมีดงัน้ี 
ก. ชาวนาซาเร็ธไม่ตอ้นรับพระองค ์
ข. ตั้งสถานเร่ิมงานท่ีกปัเรนาอูม 
ค. ทรงตั้งอคัรสาวก 12 คน 
ฆ. ค าเทศนาบนภูเขา 
ง. ท่องเท่ียวไปในกาลิลี 
จ. การอศัจรรยแ์ละค าอุปมา 
ฉ. การเล้ียง 5000 คน 
ก. ชาวนาซาเร็ธไม่ตอ้นรับพระองค์ เม่ือชาวมณฑลยูดาไม่ตอ้นรับพระองค์เสียแลว้ พระเยซู

เสด็จผา่นสะมาเรียเลยไปยงับา้นเดิมคือ นาซาเร็ธ ในวนัสะบาโตหน่ึงพระองคเ์สด็จเขา้ไปในธรรมศาลา
หลงัเก่า ซ่ึงพระองคเ์สด็จไปตั้งแต่ยงัทรงพระเยาว ์และเม่ือทรงเป็นผูใ้หญ่ เร่ืองราวในกปัเรนาอูมนั้นได้
เล่ืองลือมาถึงนาซาเร็ธก่อนพระองค์เสด็จมาถึง ชาวเมืองก็ฉงนท่ีจะฟังพระองค์ตรัสและดูกิจการท่ี
พระองคท์รงกระท า เขาเชิญให้พระองตท์รงอ่านพระธรรมและตรัสเทศนา ขอ้พระธรรมนั้นปรากฏใน
อิสยาห์ (บท 61:1-2)  พระด ารัสเทศนาของพระองคเ์ต็มไปดว้ยพระกรุณาและความจริง เป็นเหตุให้เขา
ประหลาดใจ แต่ไม่ช้าเขาก็กระซิบกระซาบแก่กนัและกนัถึงเร่ืองพระก าเนิดของพระองค์ว่า “เขาเป็น
บุตรโยเซฟมิใช่หรือ” เม่ือพระองคต์ าหนิวา่เขามีความเช่ือนอ้ย เขาทั้งหลายก็เดือดเป็นฟืนเป็นไฟและหา
ช่องท่ีจะฆ่าพระองค ์โดยจะผลกัไสพระองคใ์ห้พลดัตกจากภูเขาท่ีอยูข่า้งหลงัเมืองให้ถึงแก่มรณา ตั้งแต่
ว ันนั้ นมาเมืองนาซาเ ร็ธก็ไม่ เป็นบ้านของพระองค์ต่อไป เขาทั้ งหลายได้ปฏิ เสธไม่ต้อนรับ
พระมหากษตัริยเ์หนือกษตัริยท์ ั้งหลายเสียแลว้ (ลูกา 4:21-29) 
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ข. ตั้งสถานเร่ิมงานท่ีกปัเรนาอูม พระองคเ์สด็จจากนาซาเร็ธไปยงัเมืองกปัเรนาอูม (ลูกา 4:31) 
อนัเป็นท่ีประกอบพระราชกิจของพระองค ์โดยใชเ้มืองน้ีเป็นศูนยก์ลาง พระองคเ์สด็จออกไปเทศนาสั่ง
สอน และทรงกระท าการอศัจรรยเ์ป็นอนัมาก (มทัธิว 11:23) 

ทรงเร่ิงฝึกหดัสาวก ส่วนอนัดะเรอา, เปโตร ยากอบ และยอห์น ผูซ่ึ้งเป็นสหายของพระองคม์า
สักปีหน่ึงนั้น บดัน้ีพระองค์ทรงเชิญเขาทั้งหลายให้สละอวน และมากระท ากิจกบัพระองค์ตลอดเวลา 
(มาระโก 1:16-20) 

ค. ทรงเรียกอคัรสาวก 12 คน พระเยซูทรงเลือกชาย 12 คนออกจากประชาชนเป็นอนัมากท่ี
ติดตามพระองคใ์หม้าเป็นอคัรสาวก ใหรั้บมอบภารกิจท่ีจะสถาปานาคริสตจกัรของพระองค ์และในการ
ขยายพระราชอาณาจกัรของพระองคใ์หก้วา้งขวางออกไป (ลูกา 6:13, มทัธิว 10:1-8) 

มีบางคนในบรรดาอคัรสาวกเหล่าน้ีกระท าการกิจของพระองคเ์ป็นอยา่งดีมาแลว้ พระองคท์รง
มอบให้เขากระท ากิจท่ีใหญ่โตยิ่งข้ึน เขาตอ้งเป็นพยานรู้เห็นในราชกิจของพระองค ์ให้ไดเ้ห็นพระองค์
และอยู่กบัพระองค์หลงัจากพระองค์ทรงคืนพระชนม์แล้ว ขณะให้น าข่าวกิตติคุณแห่งความรอดน้ีไป
ใหแ้ก่ประชาชนทัว่โลก 

ฆ. ค าเทศนาบนภูเขา เม่ือทรงเลือกไดอ้คัรสาวก 12 คนแลว้ พระองคท์รงเทศนาให้เขาฟังอยูบ่น
ภูเขาทนัที พระองค์ทรงน าเขาข้ึนไปบนภูเขาแลว้ทรงกล่าวสั่งสอนให้เขาทราบถึงความชอบธรรมแห่ง
ราชอาณาจกัรของพระองคแ์ละอตัตลกัษณ์ (Character) ของพลเมืองแห่งราชอาณาจกัรนั้น  

(มทัธิง 5 ถึง 7) 
ง. ท่องเท่ียวไปในกาลิลี พระผูเ้ป็นเจา้ของเราพร้อมดว้ยสาวกไดเ้สด็จรอบมณฑลกาลิลีเสีย 3 

ตระหลบ ทรงเยี่ยมหลายต าบลและหลายชนบท ไม่วา่พระองคจ์ะเสด็จท่ีใดพระองคท์รงเทศนาสั่งสอน
ประชาชนท่ีนัน่ (มทัธธิว 9:35) 

จ. การอศัจรรยแ์ละค าอุปมา ในระหว่างน้ีและในปีสุดทา้ยท่ีพระองค์ทรงประกอบกิจจานุกิจ
พระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงกระท าการอศัจรรยเ์ป็นอนัมาก ( มทัธิว 8) ทรงรักษาโรคทุกลกัษณะ  

(มทัธิว 4:23) ทรงกระท าการปกครองเหนือธรรมชาติ (มทัธิว 14:22-33) ประชาชนเห็นการ
อศัจรรยข์องพระองคก์็อศัจรรยใ์จถึงกบักล่าวว่า “เราไม่เห็นเช่นน้ีเลย” (มาระโก 2:12) การอศัจรรยน์ั้น
เป็นขอ้พิสูจน์ให้ประจกัษว์่าพระองคมี์ภาวะเป็นพระเจา้ และพระด ารัสเทศนาของพระองค์ก็เป็นความ
จริง เหล่าน้ีช่วยความเช่ือและเป็นสัญญลกัษณ์แห่งภาระกิจการช่วยของพระองค์ ดัง่เร่ืองท่ีพระเยซูทรง
รักษาคนตาบอดแต่ก าเนิดให้เห็นไดย้อ่มส าแดงวา่เขาทั้งหลายตอ้งการตาฝ่ายวิญญาณจิตท่ีจะเห็นความ
จริงดา้นวญิญาณจิตได ้

การอศัจรรย ์เป็นค าสอนภาคปฏิบติัของพระเยซู 
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การอศัจรรยแ์ละพระด ารัสเทศนาของพระองค์มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดสนิทกนัมากท่ีสุด การ
อศัจรรยช์กัจูงประชาชนให้มาฟังพระด ารัสเทศนา พระเยซูทรงเลือกวิธีสั่งสอนประชาชนดว้ยค าอุปมา 
เพราะวา่ค าอุปมากระท าให้ข่าวของพระองคก์ระชบัแน่นในความทรงจ าและกระท าให้ประชาชนเขา้ใจ
ง่ายข้ึน ดงัค าอุปมาเร่ืองแกะหายนั้นเขาคงจะเขา้ใจผดิไปเป็นอยา่งอ่ืนไม่ได ้(ลูกา 15:3-8) 

หรือ เร่ืองเงินหาย ลูกา 15:8-10 
บุตรหายไป  ลูกา 15:11-32 
ชาวสะมาเรียใจดี  ลูกา 10:25-37 
คนฟาริสีและนายภาษี ลูกา 18:9-14 
ขมุทรัพยท่ี์ซ่อนไว ้ มทัธิว 13:44 
และเร่ืองหญิงพรหมจารี 11 คน มทัธิว 25:1-12 ก็เขา้ใจไดไ้ม่ผดิพลาดเช่นเดียวกนั 
ค าอุปมานั้นเผยให้ผูท่ี้มีจิตใจพร้อมอยูแ่ลว้เห็นความจริง กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ประชาชนไม่ได้

เตรียมตวัพร้อมท่ีจะฟังความจริงดา้นวิญญาจิตในเร่ืองราชอาณาจกัรของพระเจา้ แต่บรรดาสาวกของ
พระองพ์ร้อมท่ีจะทราบความจริง มาระโก 4:11,12 ค าอุปมาเร่ืองคนหวา่นพืชดีและขา้วละมาน  

(มทัธิว 13:1-9, 24-30) เป็นเร่ืองท่ีประชาชนสนใจ และสาวกไดค้วามหมายดา้นวิญญาณจิต 
ดว้ยวา่พระเยซูทรงส าแดงแก่เขาโดยเฉพาะต่างหาก (มทัธิว 13:10-23,36-43) 

พระด ารัสเทศนาของพระเยซูเป็นค าติดดวงใจอย่างฝังแน่น ประชาชน “ประหลาดใจด้วย
ถอ้ยค าประกอบดว้ยพระคุณซ่ึงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์” และวา่ “ไม่เคยมีผูใ้ดพูดเหมือนคน
นั้น” 

พระองคก์็ทรงเป็นท่ีเล่ืองลือ คนทั้งประเทศก็สรรเสริญยกยอ่งพระองคกึ์กกอ้งไปชัว่ขณะหน่ึง 
เรารู้สึกอยา่งกบัว่าประชาชนน่าจะรับทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมซียาห์แต่ผูน้ าฝ่ายพวกยูดาอิจฉา
พระองคเ์น่ืองดว้ยประชาชนนิยมชมชอบพระองค ์จึงส่งนกัส่ือข่าวไปในกาลิลา เพื่อคอยเฝ้าดูพระองคจ์ะ
ไดห้าความผิดจบัพระองค์ไปฟ้อง การต่อตา้นของหัวหน้าท่ีมาจากรุงเยรูซาเล็มมีมากข้ึนอย่างรวดเร็ว 
และพระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงทราบว่าการกระท ากิจจานุกิจต่อประชาชนหมู่ใหญ่นั้นตอ้งถึงจุดจบในไม่
ชา้ 

ฉ. การเล้ียง 5000 คน (ยอห์น 6:1-15, มทัธิว 14:13-21, มาระโก 6:30-44, ลูกา 9:10-17) เม่ือ
สาวกกลบัจากการท่องเท่ียวเทศนา มีผูน้ าข่าวอนัน่าสลดใจเก่ียวกบัยอห์บพัติศมาถูกตดัศีรษะมาถึงหูแลว้ 
พระเยซูทรงชวนสาวกให้ลงเรือขา้มทะเลไปสู่ท่ีสงดัเพื่อพกัผอ่นและส ารวจจิตใจสักชัว่คราวหน่ึง เม่ือ
ประชาชนเห็นพระองคล์งเรือก็เดินออ้มทะเลไปตามชายฝ่ังทางทิศเหนือ กวา่พระเยซูจะเสด็จโดยทางเรือ
ไปถึงฝ่ัง เขาทั้งหลายก็ไปคอยพระองคอ์ยูแ่ลว้ พระบรมอาจารยส์ังเวชพระทยัจึงทรงเลิกลม้การพกัผอ่น
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ท่ีจ  าเป็นนั้นเสีย และทรงใช้เวลานั้นเทศนาสั่งสอนจนพลบค ่าลง ประชาชนก็หิวและพระองค์ก็ทรง
บนัดาลให้เกิดอาหารเล้ียงเขา ประชาชนต่ืนเตน้ดว้ยการอศัจรรยอ์นัมโหฬารนั้น และดว้ยความร้อนใจ
ของเขาทั้งหลาย เขาก็ใชอ้  านาจบงัคบัเชิญพระองคใ์หเ้ป็นกษตัริยข์องเขา แต่พระเยซูทรงหลบหลีกเขาไป
เสียรุ่งข้ึนอีกวนัหน่ึงพระองคก์็เสด็จกลบัไปยงักปัเรนาอูม ทรงกล่าวพระธรรมเทศนา และไดท้รงแจง้แก่
ประชาชนใหท้ราบวา่ พระองคมิ์ไดเ้สด็จมาเพื่อนฤมิตอาหารใหเ้ขา หรือปกครองเขาเยี่ยงกษตัริยช์าวโลก 
แต่ราชอาณาจกัรของพระองคน์ั้นเป็นฝ่ายจิตวิญญาณจิต พระองคต์รัสวา่ “ถอ้ยค าซ่ึงเราไดก้ล่าวแก่ท่าน
ทั้งหลายนั้นก็เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต” (ยอห์น 6:26-51,63) ประชาชนก็ขดัใจอย่างยิ่ง เขาทั้งหลาย
ตอ้งการเมซียาห์ส าหรับงานด้านการเมือง  ผูซ่ึ้งจะน าเขา้สงครามและประทานของชั้นเจ้าให้แก่เขา 
ประชาชนก็เลยทอดทิ้งพระองคอ์ยา่งมากมาย ประหน่ึงวา่จะเหลือแต่ล าพงัพระองคผ์ูเ้ดียว และพระองค์
ทรงเหลียวไปถามสาวกดว้ยความสลดพระทยัว่า “ท่านทั้งหลายจะกลบัถอยไปด้วยหรือ” น่ีเป็นระยะ
วกิฤตกาลในกิจจานุกิจของพระเยซู 

ในปีท่ีคนทัว่ไปรักใคร่ส้ินสุดลง อนัตรายก็ห้อมล้อมใกล้เขา้มา พระคริสต์ทรงตระหนักใน
พระทยัว่า จ  าตอ้งจากไปหาท่ีพกัผ่อนให้ได ้เพราะยงัมีราชกิจอย่างอ่ืนซ่ึงพระองค์ตอ้งกระท าให้ส าเร็จ
ก่อนท่ีศตัรูจะมาจบัพระองค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
     ก. การรับศีลบพัติศมา    
     ข. การทดลอง   พระธรรม 
    1. ในปีแห่งความ   ค. ปฐมสาวก   ยอห์น 
        ไม่กระจ่าง    ฆ. ปฐมอศัจรรย ์   บท 1-4 
     ง. ผูก้ลบัใจรายแรก    
2. กิจจานุกิจของ 
พระคริสต ์(ต่อ) 
     ก. ชาวนาซาเร็ธ   กิตติคุณทั้งส่ี 
     ข. ตั้งสถานเร่ิมงานท่ีกปัเรนาอูม 
     ค. ทรงแต่งตั้งอคัรสาวก 12 คน 
2. ในปีท่ีคนทัว่ไปรัก   ฆ. ค าเทศนาบนภูเขา 
     ง. ท่องเท่ียวไปในกาลิลี 
     จ. การอศัจรรยแ์ละค าอุปมา 
     ฉ. การเล้ียง 5000 คน 
 
ค าถามทดสอบ 
1. ในปีท่ีคนทัว่ไปรักนั้นตั้งตน้ดว้ยกรณีใดและส้ินสุดลงดว้ยกรณีใด 
2. ปีท่ีคนทั้งปวงรักนั้นเกิดข้ึนในเมืองใด 
3. ในปีน้ีพระผูเ้ป็นเจา้ของเรามีพระประสงคอ์ยา่งไร 
4. จงบอกถึงกรณีทั้ง 5 ซ่ึงเกิดข้ึนในปีท่ีคนทัว่ไปรัก 
5. จงกล่าวเร่ืองชาวนาซาเร็ธไม่ตอ้นรับพระองค ์
6. ท าไมพระเยซูตั้งสถานเร่ิมงานท่ีกปัเรนาอูม 
7. พระเยซูทรงแต่งตั้งอคัรสาวกทั้ง 12 คน ดว้ยพระประสงคอ์นัใด 
8. อะไรเป็นจุดประสงคส์ าคญัท่ีสุดของค าเทศนาบนภูเขา 
9. การอศัจรรยข์องพระคริสตใ์หป้ระโยชน์อะไรบา้ง 
10. เหตุใดพระเยซูทรงใชค้  าอุปมาในการเทศนาสั่งสอน 
11. เม่ือประชาชนไดย้นิพระเยซูเทศนา เขารู้สึกอยา่งไร 
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12. ดว้ยความจ าเป็นอนัใด พระองคจึ์งทรงเล้ียง 5000 คน 
13. พวกผูน้ าในหมู่ชนยดูามีความรู้สึกนึกคิดอยา่งไรในพระเยซูคริสตบ์า้ง 
14. ค  าเทศนาใน ยอห์น 6:26-51 นั้นพระเยซูทรงสั่งสอนธรรมอนัใด 
15. ผลทนัตาของค าเทศนานั้นมีอะไรบา้ง 
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บทที ่6 2. กจิจำนุกจิของพระคริสต์ (ต่อ) 

(3) ในปีท่ีมีแต่การขดัขวาง ตั้งแต่คราวท่ีเล้ียง 5000 คน จนถึงสัปดาห์สุดทา้ย 
พระธรรมท่ีกล่าวถึง กิตติคุณทั้ง 4 เฉพาะอยา่งยิง่ลูกา 
ก่ึงแรกของปีน้ี พระเยซูทรงพกัผ่อนอยู่ท่ีในกาลิลีภาคเหนือ พระผูเ้ป็นเจ้าของเราทรงปลีก

พระองค์จากประชาชน และทรงมอบพระองค์ไวก้บังานอบรมสั่งสอนอคัรสาวกทั้ง 12 คน เพื่อเตรียม
บุคคลเหล่าน้ีให้พร้อมอยู่ในวาระท่ีพระองค์จะทรงจากเขาไป เขาทั้งหลายยงัตอ้งรับค าแนะน าในการ
สถาปนาคริสตจกัรอีก 

ก่ึงหลงัของปี ส่วนใหญ่หมดไปในการท่ีพระเยซูประทบัในเขตเปอรเรีย เม่ือทรงด าเนินจะเขา้
กรุงเยรูซาเล็ม 

กรณีส าคญัปีน้ีคือ 
ก. ค าสารภาพของเปโตรในเร่ืองพระคริสต ์
ข. พระด ารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของพระองค ์
ค. ทรงจ าแลงพระกาย 
ฆ. กิจจานุกิจเขตเปอรเรีย 
ง. ทรงปลุกลาซารัส 
ก. ค าสารภาพของเปโตรในเร่ืองพระคริสต ์วนัหน่ึงบรรดาอคัรสาวกและพระเยซูคริสตอ์ยูห่่าง

จากประชุมชน ณ ริมชายแดนกาลิลีภาคเหนือพระบรมอาจารยไ์ด้ตรัสถามสาวกว่า ประชาชนคิดว่า
พระองคคื์อผูใ้ด และเม่ือสาวกใหค้  าตอบแลว้ พระองคจึ์งตรัสถามอยา่งตรงไปตรงมาวา่ “ฝ่ายพวกท่านน้ี
วา่เราเป็นผูใ้ดเล่า” แลว้เปโตรไดต้อบแทนบรรดาสาวกโดยกล่าวข้ึนอย่างภูมิฐานวา่ “พระองคเ์ป็นพระ
คริสต์บุตรของพระเจา้ผูท้รงพระชนม์อยู่” เป็นการรับรองยืนยนัอย่างแจ่มแจง้และสมบูรณ์วา่ พระเยซู
เป็นพระเจา้ และพระผูเ้ป็นเจา้ของเราก็พอพระทยั (มทัธิว 16:13-20) 

ข. พระด ารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของพระองค์ พระเยซูตรัสอย่างเปิดเผยและแจ่มแจ้งว่า 
พระองค์จะตอ้งทนทุกข์ทรมานและมรณะท่ีกรุงเยรูซาเล็ม (มทัธิว 16:21) พระด ารัสน้ีกระท าให้จิตใจ
สาวกโศกสลดมาก เขาไม่สามารถจะเช่ือได้ว่าภยัวิบติัดงักล่าวจะบงัเกิดข้ึนได ้(มทัธิว 16:22-23) เขา
แน่ใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมซียาห์ แต่เขาคิดอยู่เสมอว่าพระเมซียาห์นั้นต้องปกครองอยู่เหนือ
อาณาจกัรในโลกตั้งแต่น้ีต่อไป พระผูช่้วยของเราจึงทรงให้ความจริงขอ้น้ีกระจ่างแก่ใจของสาวกอยู่
เสมอ แมว้า่จะเป็นกรณีท่ีเขาไม่พึ่งประสงค ์แต่ก็เป็นกรณีท่ีเขาตอ้งเช่ือในวาระท่ีสุด (มทัธิว 17:22,23) 
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ค. ทรงจ าแลงพระกาย ในภาวะหวัเล้ียวหวัต่อ ขณะท่ีสาวกฉงนสนเท่ห์ในพระด ารัสอนัเก่ียวกบั
การมรณะของพระองค ์พระองคจึ์งทรงน าเขาไปบนยอดเขาและจ าแลงพระกายต่อหนา้ต่อตาเขา เขาได้
ประจกัษ์ในเทวสว่างราศีของพระองค์ พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา้อย่างแทจ้ริง (มทัธิว 17:1-9) 
ความทรงจ าในส่ิงท่ีเขาเห็นและไดย้ินตอ้งเป็นส่ิงท่ีช่วยเหลืออยา่งมากมายในกาลต่อมาเม่ือเขาเกิดความ
วติกและกงัวล 

ระยะ 6 เดือนท่ีพระเยซูและอคัรสาวกอยู่ในกาลิลีภาคเหนือส้ินสุด ณ บดัน้ีแล้ว ต่อไปอีก 6 
เดือนพระองคท์รงปรากฏในสาธารณสถาน ด าเนินกิจการของพระองคต่์อไป แต่ทรงตั้งพระทยัแน่วแน่ท่ี
จะด าเนินไปสู่เยรูซาเล็ม อนัเป็นสถานท่ีซ่ึงพระองคมี์พระประสงคจ์ะมรณะเพื่อคนบาปทั้งมวล 

ฆ. กิจจานุกิจในเขตเปอร์เรีย พระองค์เสด็จขา้มแม่น ้ ายาระเด็นไปทางฝ่ังตะวนัออก และได้
ประกาศกิตติคุณแก่ประชาชนในเขตนั้นอยูห่ลายเดือนและไดจ้บการอบรมอคัรสาวกทั้ง 12 คน พระองค์
ทรงกระท าการอศัจรรยห์ลายอย่าง ทรงกล่าวค าอุปมาท่ีสละสลวยท่ีสุด เร่ืองบุตรน้อย, แกะหาย ชาว
สะมาเรียใจดี , การเล้ียงใหญ่ เร่ือคนฟาริสีและนายภาษีก็เป็นเร่ืองท่ีทรงกล่าว ณ ท่ีน้ี 

ตลอดปี การขดัขวางและความขมข่ืนก็ทวียิ่งข้ึน ผูน้ าฝ่ายยูดาได้ตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าเขาไม่
พอใจในราชอาณาจกัรฝ่ายวิญญาณจิตแบบน้ี และไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นผูน้ าของเขา เขาขดัขวาง
พระองคใ์นกรณีต่อไปน้ี 

พระองค์สังคมกบัคนบาป (ลูกา 15:2) และไม่รักษาวนัสะบาโต และยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรง
กระท าพระองคใ์หเ้สมอกบัพระเจา้ (ยอห์น 5:18) 

ถึงปลายปีพระองคเ์สด็จไปบา้นเบธาเนีย และทรงกระท าการอศัจรรยใ์หญ่ยิ่งท่ีสุดในกิจจานุกิจ
ซ่ึงพระองคไ์ดก้ระท ามาแลว้คือ 

จ. จงปลุกลาซารัส (ยอห์น 11) พระเยซูทรงพอพระทยัในความอารีเผื่อแผ่ท่ีมาเรีย มาธาและ
ลาซารัสมีต่อพระองค์ ในบา้นของเขาท่ีเบธาเนียเม่ือลาซารัสป่วยอยู่ พี่สาวก็ส่งข่าวไปถึงพระผูเ้ป็น
เจา้ของเรา ขณะพระองค์ยงัเสด็จอยู่ทางแม่น ้ ายาระเด็นฟากโน้น กว่าพระองค์จะเสด็จไปถึงเบธาเนีย 
ลาซารัสก็ตายไป 4 วนัแลว้ พระบรมอาจารยไ์ดป้ลุกลาซารัสให้กลบัคืนชีวิตโดยพระด ารัส การอศัจรรย์
นั้นเป็นกรณีพิมพใ์จอยา่งสุดซ้ึง เป็นกรณีท่ีสนบัสนุนความไวว้างใจของอคัรสาวกและเป็นเหตุให้พวก  
ยูดาหลายคนเช่ือในพระองค์ และเป็นกรณีท่ีพวกยูดาตดัส้ินใจว่าต้องประหารพระองค์เสีย (ยอห์น 
11:47-53) ตั้งแต่เวลานั้นมาเขาเฝ้าหาโอกาสท่ีจะจบัพระองค ์

พระเยซูทรงหลบไปยงัท่ีสงดัพกัหน่ึง แลว้จึงเสด็จไปเยรูซาเล็ม พระองคเ์สด็จผา่นเมืองยะริโฮ
พระองค์ทรงรักษาบาโธระมาย ณ ท่ีน้ีพระองค์ไดซ้ักคายมาเป็นสาวก (ลูกา 18:35 ถึง 19:6) แลว้เสด็จ
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กลับมายงัเบธาเนีย มีสหายบางคนต้อนรับพระองค์ ทูลเชิญให้เสวยด้วย อีกไม่ก่ีวนั กิจจานุกิจของ
พระองคก์็จะส้ินสุดลง (ยอห์น 12:1-8) 

 
 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
    ก. การรับศีลบพัติศมา    
    ข. การทดลอง    พระธรรม 
1. ในปีแห่งความ   ค. ปฐมสาวก    ยอห์น 
          
ไม่กระจ่าง{   ฆ. ปฐมอศัจรรย ์    บท 1-5 
    ง. ผูก้ลบัใจรายแรก    
2. กิจจานุกิจของ{  ก. ชาวนาซาเร็ธ    กิตติคุณทั้งส่ี 
พระคริสต ์    ข. ตั้งสถานเร่ิมงานท่ีกปัเรนาอูม 
     ค. ทรงแต่งตั้งอคัรสาวก 12 คน 
    ฆ. ค าเทศนาบนภูเขา    
2. ในปีท่ีคนทัว่ไปรัก{  ง. ท่องเท่ียวไปในกาลิลี 
    จ. การอศัจรรยแ์ละค าอุปมา 
    ฉ. การเล้ียง 5000 คน 
    ก. ค าสารภาพของเปโตรในเร่ืองพระคริสต ์
    ข. พระด ารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของพระองค ์
3. ในปีท่ีมีแต่การขดัขวาง{ ค. ทรงจ าแลพระกาย   กิตติคุณทั้งส่ี  
    ฆ. กิจจานุกิจ 
    ง. ทรงปลุกลาซารัส 
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ค าถามทดสอบ 
1. มีกรณีกิจพิเศษอนัใดซ่ึงพระผูเ้ป็นเจา้ของเราทรงกระท าในตอนตน้ปีท่ีมีแต่การขดัขวาง 
2. พระเยซูทรงประกอบภาระกิจท่ีไหนในก่ึงแรกของปี 
3. บอกกรณีส าคญั 4 เร่ืองในปีน้ี 
4. ค  าสารภาพของเปโตรนั้นวา่อยา่งไร 
5. ท าไมอคัรสาวกจึงล่าช้าเหลือเกินในการท่ีจะเช่ือฟังในพระด ารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของ

พระเยซู 
6. การจ าแลงพระกายช่วยสนบัสนุนความเช่ือของอคัรสาวกอยา่งไรบา้ง 
7. พระคริสตท์รงประกอบภารกิจในก่ึงหลงัของปีน้ีท่ีไหน 
8. ในระยะปีน้ีพระเยซูตรัสค าอุปมาอะไรบา้ง 
9. จงใหเ้หตุผล 4 ประการท่ีผูน้ าพวกยดูาใหข้ดัขวางกิจการของพระองค ์
10. ลาซารัสคืนชีวติท่ีไหน เม่ือไร 
11. การท่ีลาซารัสคืนชีวตินั้นเกิดผลแก่อคัรสาวก และแก่พวกยดูา และแก่ผูน้ าพวกยดูาอยา่งไร

บา้ง 
12. เม่ือพระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยน้ี์พวกผูน้ ายดูาไดต้ดัสินใจขั้นใด 
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บทที ่7 2. กจิจำนุกจิของพระคริสต์ (ต่อ) 

(4) สัปดาห์ท่ีพระเยซูมรณะและทรงชนะ 
พระธรรมท่ีอา้ง กิตติคุณทั้ง 4 
เป็นสัปดาห์ท่ีพวกยดูาก าลงัถือปัสกา คงมีแขกท่ีเขา้มาในกรุงเยรูซาเล็มประมาณ สามลา้นคน 

บางคนเขา้มาโดยหวงัวา่จะพบพระเยซูประกาศเผยอ านาจวา่พระองคเ์ป็นประมุขของชาติ อีกฝ่ายหน่ึงก็มี
ผูน้ าพวกยดูามาประชุมอยูท่ี่นัน่ เพื่อหาโอกาสจบัพระองคด์ว้ยวธีิท่ีมิใหก้ระทบกระเทือนจิตใจประชาชน 
(มทัธิว 26:3-5) 

กรณีกิจส าคญัในสัปดาห์น้ีคือ 
ก. เสด็จเขา้กรุงเยีย่งผูพ้ิชิต 
ข. ขบัไล่นกัการคา้ 
ค. ทรงเทศนาเปิดเผย 
ฆ. วนัหยดุพกั 
ง. ทรงเล้ียงอคัรสาวก 
จ. ท่ีส่วนเกทเสมนี 
ฉ. ณ ท่ีพิจารณาคดี 
ช. การตรึงท่ีกางเขน 
ซ. มหาชยั 
เม่ือวนัสะบาโต (วนัเสาร์) พระเยซูประทบัพกัผอ่น ณ บา้นมิตรสหายของพระองคท่ี์เบธาเนีย 
วนัอาทิตย ์อนัเป็นวนัตน้สัปดาห์ เป็นวนัท่ีพระเยซูเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอยา่งผูพ้ิชิต พระองค์

เสด็จจากบา้นเบธาเนียในตอนเชา้ และเสด็จมากรุงเยรูซาเล็มอยา่งพระเมซียาห์ เวลาท่ีพระองคจ์ะประทบั
เงียบ ๆ ได้ส้ินสุดลงแล้ว พระองค์ทรงรับความสักการะของประชาชนและพอพระทยัในการท่ีเขา
ทั้งหลายโห่ร้องตอ้นรับพระองคเ์ยีย่งพระเมซียาห์กษตัราธิราชเจา้ 

พระองคเ์สด็จเขา้ในพระวิหาร ทอดพระเนตรดูส่ิงทั้งปวงอยา่งเงียบ ๆ แลว้ก็เสด็จกลบัไปเบธา
เนีย (มาระโก 11:11) ไม่ตอ้งสงสัยเลยท่ีประชาชนจะไม่รู้สึกผิดหวงัท่ีพระองคมิ์ไดท้รงเขา้ยึดเยรูซาเล็ม
และด าเนินปกครอง แต่อาณาจกัรของพระองคมิ์ใช่อยา่งอาณาจกัรของโลกน้ี 

วนัจนัทร์ ในวนัน้ีพระองคท์รงสาปตน้มะเด่ือเทศท่ีไม่มีผล ขณะท่ีพระองค์เสด็จจากเบธาเนีย
ไปกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์เสด็จเข้าไปในวิหารดังองค์พระผูเ้ป็นเจ้า และส าแดงอ านาจหน้าท่ีของ
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พระองค์โดยขบัไล่พวกนกัการคา้ ผูก้ระท าให้พระราชฐานแห่งพระบิดาเป็นมลทินนั้นให้ออกไปเสีย 
(มทัธิว 21:12-17) พวกฟาริสีผูรั้บผลพลอยไดใ้นธุรกิจของนกัการคา้เหล่านั้น ไม่มีความพอใจอยา่งยิง่ 

วนัองัคาร เป็นวนัสุดทา้ยท่ีพระองค์ทรงสอนประชาชนทัว่ไป ขณะท่ีอคัรสาวกเดินออกจาก
เบธาเนียมาในเวลาเช้า เขาทั้งหลายทูลให้พระองคท์ราบถึงตน้มะเด่ือเทศท่ีพระองคต์รัสสาปเม่ือวานน้ี 
เด๋ียวน้ีตน้มะเด่ือเทศนั้นแห้งไปแลว้ เม่ือถึงกรุงเยรูซาเล็ม เขาทั้งหลายก็เขา้ไปในวิหาร และพวกฟาริสี
ไดท้า้ทายพระองค์ ดว้ยเร่ืองสิทธิในการสอน พระองค์ตรัสตอบเขาและทรงกล่าวค าอุปมาถึงเร่ืองบุตร
สองคนเป็นค าเปรียบเปรย (มทัธิว 21:28-32) ผูเ้ช่าสวนใจร้าย (มทัธิว 21:32-45) และงานอภิเษกมเหศี
ให้ราชโอรส (มทัธิว 22:1-14) ศตัรูของพระองค์พยายามจะให้พระองค์จนมุม แต่ก็ไม่ส าเร็จ ขณะท่ี
พระองคต์รัสชมหญิงหมา้ยท่ีถวายทองแดงสองแผน่ (มาระโก 12:41-44) 

พอสายหน่อยพระเยซูทรงพาอคัรสาวกออกไปสู่ภูเขามะกอกเทศ และเม่ือทอดพระเนตรกรุง
แลว้ ก็ตรัสพยากรณ์ถึงสมยัท่ีกรุงน้ีจะถูกท าลาย และเร่ืองวนัพิพากษาสุดทา้ย (มทัธิว บท 24,25) 

วนัพุธ พระเยซูทรงพกัผอ่นท่ีเบธาเนีย คงเป็นวนัท่ีพระองคท์รงอธิษฐานและสงบ 
วนัพฤหสับดี ดูเหมือนตอนเชา้วนัน้ีพระเยซูประทบัท่ีเบธาเนีย ทรงรับสั่งให้เปโตรและยอห์น

ไปเตรียมเล้ียงปัสกาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม พอถึงเวลาบ่ายพระเยซูทรงกล่าวสั่งสอนเขาทั้งหลายดว้ยการทรง
ลา้งเทา้บรรดาอคัรสาวก แลว้ก็รับประทานปัสกาท่ีนัน่พระผูเ้ป็นเจา้ของเราไดต้รัสดว้ยพระทยัโทมนสั
วา่ อคัรสาวกคนหน่ึงจะทรยศต่อพระองค์ (ยอห์น 13:21-31) และยูดาก็ออกจากคณะเพื่อประกอบกิจ
ของซาตาน พระเยซูทรงจดัพิธีศีลมหาสนิท (มทัธิว 26:17-35) พระองค์ตรัสสอนด้วยพระวาทะท่ี
ประเสริฐ ขณะเสวยปัสกาและเสด็จเขา้ในสวนเกทเสมนี ณ ท่ีน้ีพระองคท์รงทนทุกขท์รมานในพระทยั 
ยดูาอิศการิโอดทรยศต่อพระองค ์แลว้พระองคท์รงถูกจบั (มทัธิว 26:36-56) มหาปุโรหิตนอกต าแหน่ง
ช่ืออนันาศฟังพระด ารัสใหก้ารของพระองค ์(ยอห์น 18:13) กายะฟาและส่วนหน่ึงของคณะซนัฮิดรินได้
พิจารณาคดีของพระเยซู (มทัธิว 26:52-66) 

วนัศุกร์ ตอนเขา้สภาซนัฮิดรินประชุมกนัลงมติใหป้ระหารพระเยซูดว้ยสาเหตุท่ีวา่พระองคท์รง
หม่ินประมาทพระเจา้ พวกยูดาไม่มีหน้าท่ีให้ค  าพิพากษา เขาจึงพาพระเยซูมาหาปีลาต ขา้หลวงโรมผู ้
ครองนครอยูใ่นขณะนั้น (มาระโก 15:1) ปีลาตไม่เอาใจใส่ในขอ้หาท่ีวา่พระเยซูทรงหม่ินประมาทพระ
เจา้ ฉะนั้นคณะสภาซนัฮิดรินจึงเปล่ียนขอ้หา และประกาศวา่ พระเยซูกบฏต่อรัฐบาลโรม (ลูกา 23:1-24) 

ต่อหนา้ปีลาต และเฮโรด พระเยซูทรงถูกการพิจารณาอยา่งไม่เป็นธรรมทั้ง ๆ ท่ีสภาฮิดรินรู้ว่า
ไม่เป็นธรรม ปีลาตประกาศวา่ไม่มีความผดิอนัใดในพระเยซู แต่พวกยดูาคะย ั้นคะยอวา่พระองคจ์ะตอ้ง
มรณา ปีลาตจึงพิพากษาให้ตรึงพระเยซูเพื่อเป็นการเอาใจพวกยูดา เขาจึงพาพระผูเ้ป็นเจา้ของเราไปสู่
เนินเขาโกลาโกธา (มทัธิว 27:33-50) ณ ท่ีนั้นพระองคท์รงมรณะเพราะความบาปของเราทั้งหลาย  



 63 

(1 เปโตร 2:24) 
วนัเสาร์ พระศพของพระเยซูอยูน่ิ่งในอุโมงค ์
วนัอาทิตย ์เป็นวนัมหาชยั ในเช้าวนัน้ีพระองค์ทรงคืนพระชนม์ เป็นพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงพิชิต

หลงัจากการคืนพระชนม ์พระองคท์รงปรากฏแก่สาวกอยา่งนอ้ยถึง 12 คร้ัง ดงัน้ี 
คร้ังท่ีหน่ึง ปรากฏแก่สตรี มทัธิว 28:9 
“ 2 “ มาเรียมฆัดารา มาระโก 16:9,10 
“ 3 “ เปโตรท่ีเยรูซาเล็ม ลูกา 24:34 
“ 4 “ สาวก 2 คนตามทางไปเอม็มาอู ลูกา 24:13 
“ 5 “ สาวก 10 คนท่ีหอ้งชั้นบน ยอห์น 20:19-24 
“ 6 “ สาวก 11 คนท่ีหอ้งชั้นบน ยอห์น 20:26 
“ 7 “ สาวก 7 คนท่ีทะเลกาลิลี ยอห์น 21:1-24 
“ 8 “ สาวก 11 คนท่ีภูเขาในกาลิลี มทัธิว 28:16-17 
“ 9 “ บรรดาพี่นอ้ง 500 คนทนัทีทนัใด 1 กธ. 15:6 
“ 10 “ ยากอบ 1 โครินธ์ 15:7 
“ 11 “ ประชาชนเม่ือเสด็จข้ึน กิจการ 1:9-12 
“ 12 “ เปาโล 1 โครินธ์ 15:8 

 
แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
     ก. เสด็จเขา้กรุงเยีย่งผูพ้ิชิต    
     ข. ขบัไล่นกัการคา้  พระธรรม 
         ค. ทรงเทศนาเปิดเผย  กิตติคุณทั้ง 4 
             ฆ. วนัหยดุพกั     
     ง. ทรงเล้ียงอคัรสาวก    

2. กิจจานุกิจของ  (4) สัปดาห์ท่ีพระเยซู จ. ท่ีสวนเกทเสมนี   
พระคริสต ์  ทรงมรณะและชนะ ฉ. ณ ท่ีพิจารณาคดี 

     ช. การตรึงท่ีกางเขน 
     ซ. มหาชยั 
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ค ำถำมทดสอบ 
1. เม่ือวนัอาทิตยท์  าไมพระเยซูเสด็จทรงลาเขา้กรุงเยรูซาเล็ม 
2. พระองคท์รงขดัขวางการหาก าไรของพวกปุโรหิตอยา่งไร 
3. ในวนัองัคารพระองคท์รงกล่าวค าอุปมาตกัเตือนอยา่งไร 
4. พระเยซูทรงเปล่ียนพิธีปัสกาเป็นอะไร 
5. เขาน าพระองคม์าต่อหนา้ผูใ้ดเพื่อใหพ้ิจารณาคดี 
6. เขาปรักปร าพระเยซูในขอ้ใดบา้ง 
7. ประชาชนใชค้วามขอ้ใดเป็นมูลท่ีใหปี้ลาตตดัสินประหารพระเยซู 
8. พระเยซูทรงคืนพระชนมใ์นวนัอะไร 
9. หลงัจากทรงคืนพระชนมแ์ลว้พระองคป์รากฏแก่สาวกก่ีคร้ัง แก่ผูใ้ดบา้ง 
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บทที ่8 คริสตจักรในกรุงเยรูซำเลม็ 

ตั้งแต่วนัเพน็เทคศเต ถึง ซะเตฟาโนตายเพราะถูกขวา้งดว้ยกอ้นหิน  
พระธรรมท่ีอา้ง กิจการ บท 1 ถึง 8 
ก่อนท่ีพระเยซูเจา้ของเราเสด็จข้ึน พระองคท์รงรับสั่งให้สาวกคอยอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม จนกวา่

เขา “จะไดป้ระกอบดว้ยฤทธ์ิเดชท่ีมาแต่เบ้ืองบน” ลูกา 24:49 แลว้ตั้งแต่นั้นไปเขาควรจะน าข่าวดีแห่ง
ความรอดไปประกาศใหท้ัว่พิภพ กิจการ 1:8 

กรณีส าคญัในตน้พงศาวดารแห่งยคุของอคัรสาวกคือ  
1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีเทลงมา 
2. การเทศนาของอคัรสาวก 
3. การเร่ิมตน้ของสังคมคริสเตียน 
4. การข่มเหงคร้ังแรกท่ีคริสเตียนไดรั้บ 
1. พระวิญญาณบริสุทธ์ิท่ีเทลงมา เหนือพวกอคัรสาวกนั้น เกิดข้ึนเม่ือวนัเพน็เทคศเตหลงัจาก

วนัท่ีพระผูเ้ป็นเจ้าเสด็จข้ึน 10 วนั เม่ือสาวก 120 คนคอยท่ีห้องชั้นบนประชุมอธิษฐานกนัอยู่ พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิสถิตเหนือเขา แล้วประจุเขาด้วยของประทานอศัจรรย์ต่าง ๆ กิจการ 2:1-12 สาวก
ทั้งหลายจึงประกอบดว้ยอตัลกัษณ์อนัสมบูรณ์และมีก าลงัใจยิง่ในบริการ 

2. การเทศนาของอคัรสาวก ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป บุคคลเหล่าน้ีประกาศเปิดเผยว่า พระคริสต์
ทรงมรณะและทรงคืนพระชนมข้ึ์นอีก เป็นการช่วยให้เรารอด พวกยดูาผูน้ าเห็นแจง้วา่การก าจดัพระเยซู
เสียนั้นหาไดย้ติุกิจการของพระองคไ์ม่ เขาจึงตั้งใจจะระงบัปากเสียงของบุคคลเหล่านั้นท่ีกล่าวพระนาม
ของพระเยซู แต่ก็ระงบัปากเสียงเขาไม่ส าเร็จ “อคัรสาวกประกอบดว้ยฤทธ์ิเดชใหญ่ยิ่งและไดเ้ป็นพยาน
วา่ พระเยซูเจา้ไดคื้นพระชนม์แลว้ และพระคุณอนัใหญ่ยิ่งไดอ้ยู่กบัเขาทุกคน” กิจการ 4:33 ค าเทศนา
ของเปโตรท่ีกล่าวในวนัเพ็นเทคศเตน้ี ยงัผลให้มีคนกลบัใจใหม่ 3000 คน และไม่ช้าจ  านวนน้ีก็ทวีข้ึน
เป็นล าดบัจนเป็น 5000 คน จ านวนสาวกเพิ่มข้ึนทุกวนั ๆ   

3. การเร่ิมต้นของสังคมคริสเตียน บรรดาผูท่ี้เช่ือถือทั้งหลายร่วมกันในการอธิษฐาน และ
ประชุมหารือและมีมิตรภาพฉนัทค์ริสเตียนดว้ยกนั ฉะน้ีจึงก่อให้เกิดสังคมคริสเตียนข้ึน พิธีศีลบพัติศมา
และศีลมหาสนิทเร่ิมเป็นระเบียบ (กฏ) ท่ีถือกนั และบรรดาผูท่ี้เช่ือถือทั้งหลายไดรั้บค าช้ีแจงสั่งสอนใน
เร่ืองพระวาทะของพระเจา้ กิจการ 2:41-47,4:32 บรรดาอคัรสาวกจึงเป็นผูน้ ารุ่นแรก ต่อมาไม่ชา้ความขดั
สนใจคริสตจกัรเป็นเหตุให้ตอ้งแต่งตั้งมคันายกข้ึน 7 คน เพื่อช่วยเหลือบรรดาอคัรสาวก ซะเตฟาโน
และฟิลิปทั้งสองคนน้ีเป็นมคันายกท่ีส าคญั กิจการ 6:1-8 
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คริสตจกัรไดร้วมกนัอยูภ่ายในนครเยรูซาเล็มประมาณ 4 ปี ดูเหมือนว่าบรรดาอคัรสาวกจะลืม
พระบญัชาของพระผูเ้ป็นเจา้ท่ีทรงรับสั่งให้น ากิตติคุณไปยงัประชาชนทั้งส้ิน หรือมิฉะนั้นก็ไม่ทราบซ้ึง
ในความหมายของพระบญัชา เขาทั้งหลายจึงคิดวา่ข่าวความรอดนั้นเป็นของพวกยดูาโดยเฉพาะ  

ซะเตฟาโนเป็นคฤหัสถ์และเป็นครูคนแรกท่ีเห็นว่า คริสตศาสนามิไดถู้กจ ากดัอยู่ภายใตห้ลกั
ปฏิบติัของพวกยดูา แต่เป็นศาสนาของโลก เม่ือท่านไปเยี่ยมใคร ๆ ตามบา้นและเม่ือท่านกล่าวในธรรม
ศาลาทัว่ ๆ ไป ท่านสอนวา่กิตติคุณของพระคริสตน์ั้นใหค้วามอิสระ ท่านจึงถูกจ าและถูกน าตวัมาหาพวก
ยดูาชั้นผูน้ า และเม่ือท่านให้การแกต้วันั้น ท่านช้ีแจงวา่ในการท่ีจะให้ส าเร็จตามแผนผงัการไถ่ของพระ
เจา้ คริสตศาสนาไดเ้ขา้แทนจารีตต่าง ๆ ของพวกยดูา และท่านยงัไดป้รักปร าวา่บรรดาโจทก์เป็นผูเ้ข่มฆ่า
พระเมซียาห์ กิจการ 7 

น่ีเป็นคร้ังแรกท่ีพวกยดูาชั้นผูน้ าเห็นวา่ บรรดาสาวกของพระคริสตไ์ม่ใช่เป็นลทัธิยดูา แต่เป็นผู ้
เล่ือมใสในศาสนาใหม่อีกศาสนาหน่ึง 

4. การข่มเหงคร้ังแรกท่ีคริสเตียนไดรั้บ เม่ือซะเตฟาโนแถลงจบลง พวกยดูาก็เกร้ียวกราดและ
รู้สึกบาดใจมากยิง่นกั จึงผลกัไสซะเตฟาโนออกนอกกรุงแลว้เอาหินกวา้งท่านตาย กิจการ 7:54-60 ความ
กร้ิวโกรธท่ีเกิดข้ึนดว้ยค าของสะเตฟาโนไม่หมดลงเม่ือซะเตฟาโนตาย แต่เป็นเหตุให้มีการข่มเหงต่อ ๆ 
ไปอีก การยอมตายในเร่ืองศาสนารายแรกน้ี เป็นเหมือนอาณัติสัญญาบอกวา่การข่มทัว่ ๆ ไป จะเกิดข้ึน 
และคริสเตียนเป็นอนัมากท่ีพอใจแต่จะอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็ม จึงถูกขบัไล่ออกไปอยูท่ี่อ่ืนเพื่อน ากิตติคุณไป
บอกกล่าวแก่คนท่ีนัน่ น่ีแหละพระเจา้ทรงกระท าให้การข่มเหงนั้น บงัเกิดผลเป็นการขยายคริสตจกัร 
กิจการ 8:1-4 

แผนผงัในกระดำนด า 
 
 
   1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีเทลงมา 
3. คริสตจกัรในกรุง{ 2. การเทศนาของอคัรสาวก 
    เยรูซาเล็ม  3. การเร่ิมตน้ของสังคมคริสเตียน 
   4. การข่มเหงคร้ังแรกท่ีคริสเตียนไดรั้บและศิษยผ์ูย้อมตายคนแรก 
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ค าถามทดสอบ 
1. มีคริสตจกัรอยูเ่ฉพาะในกรุงเยรูซาเล็มนานเท่าใด 
2. ก่อนท่ีพระผูเ้ป็นเจา้เสด็จข้ึน พระองคท์รงมีพระบญัชาวา่กระไร 
3. บอกกรณีส าคญั 4 กรณี ในเร่ืองคริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม 
4. การท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิเทลงมานั้นยงัผลอนัใดใหแ้ก่สาวกบา้ง 
5. อะไรเป็นหวัใจในค าเทศนาของอคัรสาวก 
6. จงกล่าวถึงความเป็นไปในคริสเตียนหมู่แรก 
7. เขาไดแ้ต่งตั้งหนา้ท่ีอะไรใหม่ข้ึนบา้ง 
8. ท าไมอคัรสาวกอยูใ่นกรุงเยรูซาเล็มถึง 4 ปี ก่อนท่ีจะออกไปสอนท่ีอ่ืน ๆ  
9. คฤหัสถ์คนใดเป็นครูแรกท่ีสอนว่าคริสตศาสนานั้นมิไดอ้ยู่ใตห้ลกัปฏิบติัของพวกยูดา แต่

เป็นศาสนาส าหรับโลก 
10. การข่มเหงคริสเตียนยงัผลอนัใดใหเ้กิดข้ึนบา้ง 
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บทที ่9 4. คริสตจักรทีแ่ผ่ไปถึงชนต่ำงด้ำว 

ตั้งแต่สะเตฟาโนยอมตายเพราะศาสนา จนถึงสมยัการแต่งตั้งจาริกทูต (มิชชัน่นารี) ต่างประเทศ
รุ่นแรก 

พระธรรมท่ีอา้ง กิจการ 8 ถึง 12 
ในระยะน้ีอุปสรรคของการเผยแพร่กิตติคุณค่อย ๆ หมดไป พวกอคัรสาวกไดส้อนพวกคริส

เตียนยดูาจนเขารับวา่ชนต่างดา้วท่ีมีสิทธิท่ีจะรับพระกรุณาธิคุณของพระเจา้ 
กรณีส าคญัของระยะน้ีคือ 
(1) คริสตจกัรในสะมาเรีย 
(2) การท่ีเซาโลชาวตาระโซกลบัใจ 
(3) ชนต่างดา้วท่ีกลบัใจคนแรก 
(4) คริสตจกัรในอตัติโอเกีย 
1. คริสตจักรในสะมาเรีย เม่ือมัคนายกฟิลิปถูกขับไล่จากกรุงเยรูซาเล็ม โดยถูการข่มเหง

หลงัจาก 
สะเตฟาโนยอมตายแลว้ เขามาถึงสะมาเรียและเทศนาเร่ืองพระเยซูท่ีนัน่ มีประชาชนเช่ือถือมาก  
กิจการ 8:5-12 ชาวสะมาเรียเป็นลูกคร่ึง (คือคร่ึงยูดาและคร่ึงชนต่างดา้ว) การนมสัการของ

เขาก็คลา้ยกนักบัของพวกยดูา เม่ือกิตติคุณแผม่าถึงพวกสะมาเรียแลว้ ก็นบัไดว้า่การน ากิตติคุณไปสู่ชน
ต่างดา้วนั้นส าเร็จไปชั้นหน่ึง ชาวสะมาเรียเป็นเหมือนสะพานใหกิ้ตติคุณขา้มไปสู่โลกของชนต่างดา้ว 

โดยพระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงน า ฟิลิปได้พาขนัทีแอฟริกนัมาถึงพระคริสต์ และกิตติคุณได้
เผยแพร่ไปโดยขนัทีผูน้ี้ กิจการ 8:26-40 

2. การท่ีเซาโลชาวตาระโซกลบัใจ ไม่ขา้ก็จ  าตอ้งใชค้นท่ีไดรั้บการศึกษาเป็นพิเศษเพื่อน ากิตติ
คุณไปถึงชนต่างดา้ว เซาโลผูเ้ป็นศตัรูขมข่ืนของพวกคริสเตียน เป็นบุคคลท่ีพระเจา้ทรงเลือกสรร พระ
เยซูคริสตเจา้ทรงปรากฏแก่ท่านตามทางท่ีท่านไปเมืองดาเมเซ็ก ตั้งแต่นั้นมาท่านก็เป็นคริสเตียนท่ีร้อน
คนหน่ึง กิจการ 9:1-22 หลงัจากนั้นท่านก็ไปยงัทะเลทรายอาราเบีย ท่านไปศึกษาสนิทสนมกบัพระเจา้
เช่นเดียวกบัโมเสส เพื่อเตรียมตวัใหพ้ร้อมท่ีจะกระท ากิจจานุกิจของพระองคใ์นระหวา่งเวลานั้น พระเจา้
ทรงเตรียมทางใหแ้ก่เซาโล ซ่ึงตั้งแต่น้ีต่อไปเรียกวา่เปาโล (เซาโลเป็นช่ือภาษาฮีบรู เม่ือท่านออกสั่งสอน
พวกกรีกก็ใชช่ื้อใหม่วา่เปาโล อนัเป็นช่ือในภาษากรีก) 

3. ชนต่างดา้วท่ีกลบัใจคนแรก บรรดาผูน้ าของคริสตจกัรตอ้งไดรั้บความเขา้ใจวา่ชนต่างดา้ว
นั้นควรไดรั้บการช่วยให้รอดดว้ยไดเ้ปโตร เป็นชาวยดูาท่ีเคร่งครัดคนหน่ึง ผูไ้ม่ยอมท ากิจเก่ียวขอ้งกบั
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ชนต่างดา้ว แต่ขณะท่ีอธิษฐานอยูท่ี่เมืองยบเป ท่านไดรั้บศุภนิมิตสอนวา่พระคริสตน์ั้นเป็นของทุกคน ใน
เวลาเดียวกนัโกระเนเลียวผูเ้ป็นนายทหารโรมคนหน่ึงท่ีเมืองกายซาโรอา ไดรั้บการทรงน าจากพระเจา้ 
แจง้ใหส่้งคนไปหาเปโตรท่ีเมืองยบเป เปโตรจึงไปยงัเมืองกายซาไรอาและเทศนาให้โกระเนเลียวฟัง เม่ือ
โกระเนเลียวกลบัใจและพระวิญญาณบริสุทธ์ิก็สถิตอยู่กบัเขา เปโตรจึงเขา้ใจวา่พระเมตตาของพระเจา้
นั้นมีอยู่และพร้อมท่ีจะประทานแก่มนุษย ์เปโตรจึงกลบัมากรุงเยรูซาเล็มและประกาศข่าวน้ีแก่พี่น้อง
ทัว่ไปใหท้ราบ กิจการ 10,11 

4. คริสตจกัรในอนัติโอเกีย กิจการ 11:19-26 ศูนยก์ลางของงานศาสนาใหม่ไดถู้กตั้งข้ึนแล้ว 
สมาชิกส่วนมาก ประกอบดว้ยคนชาติกรีกมีบางคนมาถึงเมืองอนัติโอเกียเป็นเมืองของคนท่ีไม่ถือพระ
เจา้ แต่พระเจา้ทรงอวยพระพรแก่ค าเทศนาของจาริกทูตถ่ินบา้นท่ีซ่ือสัตยเ์หล่านั้น จึงมีคริสเตียนหมู่ใหญ่
เขา้มารวมกนัเป็นสังคมคริสเตียน บุคคลท่ีกลบัใจเช่ือถือส่วนมากเป็นชนชาติกรีก เม่ือพวกคริสเตียนยดูา
ในกรุงเยรูซาเล็มไดย้นิถึงกิจการอนัประหลาดแห่งพระกรุณาธิคุณในเมืองอนัติโอเกีย และทราบวา่มีพวก
กรีกเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจกัรมากมายเช่นนั้น เขาก็ส่งบาระนาบาให้ไปสืบดูว่าท่ีเป็นเช่นนั้นมี
ความหมายอยา่งไรกนัแน่ เม่ือบาระนาบาไปเห็นงานท่ีนัน่แลว้ท่านก็แน่ใจวา่บรรดาผูท่ี้กลบัใจเช่ือถือนั้น
เป็นผูท่ี้กระท าไปดว้ยความจริงใจ ท่านจึงพกัอยูท่ี่นัน่และช่วยเขาสร้างคริสตจกัรข้ึน ท่านสนใจในงาน
นั้นมากถึงกบัไปเชิญเซาโลท่ีเมืองตาระโซใหม้าช่วยท่ีอนัติโอเกีย 

คริสตจกัรแห่งน้ีแหละ ซ่ึงสมาชิกส่วนมากไม่เช่ือพระเจา้มาก่อน แต่กลบัใจใหม่มาเขา้ ไดเ้ปิด
พิธีตั้งงานช้ินใหญ่ยิง่ คืองาน การออกสอนศาสนาต่างประเทศ โดยท่ีพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ดล
ใจ เขาได้สถาปนานักเทศน์เรืองนามท่ีสุด คือบาระนาบากบัเปาโล ให้เป็นผูแ้ทนออกไปท างานใน
ทอ้งถ่ินต่างดา้ว 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
 
   1. การเดินทางของจาริกทูตคราวแรก  พระธรรม 
4. คริสตจกัร{  2. สภาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม    กิจการ 
    ทัว่ไปในโลก  3. การเดินทางของจาริกทูตคราวท่ีสอง  จดหมายฝาก 
   4. การเดินทางของจาริกทูตคราวท่ีสาม  ของเปาโล 
   5. การเดินทางไปกรุงโรม 
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ค าถามาทดสอบ 
1. ระยะน้ีเร่ิมตน้และจบลงดว้ยเร่ืองส าคญัอะไร 
2. จงบอกถึงกรณีส าคญั 4 เร่ืองในระยะน้ี 
3. การเทศนาแก่พวกสะมาเรีย เป็นอุปกรณ์ในการเตรียมงานเทศนาแก่ชนต่างดา้วอยา่งไรบา้ง 
4. การเทศนาของฟิลิปยงัผลอะไรใหบ้า้ง 
5. จงกล่าวถึงการกลบัใจของเซาโล 
6. คนท่ีไม่ใช่ชาวยดูาท่ีเป็นคริสเตียนคนแรกช่ืออะไร 
7. การท่ีโกระเนเลียวกลบัใจใหม่นั้น ยงัผลอะไรใหเ้กิดแก่เปโตรบา้ง 
8. คริสตจกัรอนัติโอเกียเกิดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร 
9. ผูน้ าส าคญัผูช่้วยกิจการทีอนัติโอเกียนั้นมีใครบา้ง 
10. คริสตจกัรอนัติโอเกียไดเ้ร่ิมงานอะไรอนันบัวา่เป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุด 
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บทที ่10 คริสตจักรทัว่ไปในโลก 

ตั้งแต่สมยัการเดินทางของจาริกทูตคณะแรกไปถึงสมยัท่ีเปาโลถูกจ าอยูท่ี่กรุงโรม 
พระธรรมท่ีอา้ง กิจการ บท 13 ถึง 28 จดหมายฝากของเปาโล 
ในระหว่างระยะน้ี คริสตจกัรได้จบังานน ากิตติคุณไปทัว่โลก กรณีส าคญันั้นเก่ียวกับการ

เดินทางทั้ง 3 คราวของจาริกทูตเปาโลและการท่ีท่านเดินทางไปกรุงโรม 
กรณีส าคญัในระยะน้ี คือ 
(1) การเดินทางของจาริกทูตคราวแรก 
(2) สภาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
(3) การเดินทางของจาริกทูตคราวท่ีสอง 
(4) การเดินทางของจาริกทูตคราวท่ีสาม 
(5) การเดินทางไปกรุงโรม 
1. การเดินทางของจาริกทูตคราวแรก เม่ือบาระนาบา และเปาโลไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นจาริก

ทูตไปหาชนท่ีไม่รู้จกัพระเจา้แลว้ ท่านก็ออกเดินทางจากเมืองอนัติโอเกีย ขา้มทะเลไปยงัเกาะกุปโรเขา
แล่นเรือออกจากเกาะกุปโรไปจนถึงเมืองเประเฆ อนัเป็นเมืองบนแผน่ดินใหญ่ส่วนท่ีเรียกวา่อาเซียนอ้ย 
ณ ท่ีน้ียอห์น มาระโก ซ่ึงเป็นผูช่้วยให้แยกจากเขาไป จาริกทูตทั้งสองเทศนาตามธรรมศาลาและท่ีอ่ืน ณ 
เมืองอนัติโอเกียในปิซิเดีย เมืองอิโกนิอนั ลุศตราและเดระเบ ไม่วา่ท่านจะไปสู่ท่ีใด พวกกรีกไดเ้ขา้มาฟัง
ดว้ยความสนใจยิ่ง โดยทัว่ไปพวกยดูาไดยุ้พวกกรีกให้ต่อตา้นจาริกทูต และชกัชวนให้สมทบกบัเขาใน
การต่อตา้น ฝ่ายเปาโลและบาระนากลบัไปอนัติโอเกียและรายงานไปยงับรรดาพี่น้องให้ทราบ กิจการ 
13,14 

2. สภาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม ประมาณเวลาน้ีเองมีคริสเตียนยดูาบางคนมายงัอนัติโอเกีย และแจง้แก่
พวกกรีกวา่ ถา้เขามิไดป้ฏิบติัตามหลกัปฏิบติัของยดูาแลว้เขาจะรอดไม่ได ้เร่ืองน้ีกระท าให้บงัเกิดความ
วุน่วายใหญ่โต เป็นเหตุให้คริสตจกัรอนัติโอเกียจดัการส่งเปาโลและบาระนาบาเป็นตวัแทนไปยงักรุง
เยรูซาเล็ม และไต่ถามปัญหาส าคญัน้ีต่อผูน้ าของคริสตจกัรท่ีนัน่ เปาโลก็ไปเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ และ 

เปโตรก็บรรยายเร่ืองวา่พระเจา้ทรงน าพาท่านไปหาโกระเนเลียวอยา่งไร สภาคริสเตียนท่ีนัน่ลง
มติว่าพวกกรีกมีสิทธ์ิเท่าเทียมกับชนชาติยูดา ในเร่ืองท่ีจะได้รับพระพรของพระเจ้าและในการมี
มิตรภาพคริสเตียน โดยไม่ตอ้งปฏิบติัตามขนบประเพณีของพวกยูดา แต่ก็เห็นสมควรท่ีจะขอร้องให้
บรรดากรีกท่ีกลบัใจใหม่แลว้นั้นปฏิบติัตามกฎพิธีบางประการของพวกยูดา เพราะเขาทั้งหลายตอ้งอยู่
ดว้ยกนักบัพวกยดูาท่ีกลบัใจใหม่ กิจการ 15:1-31 
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3. การเดินทางของจาริกทูตตคราวท่ี 2 บดัน้ีเปาโลกบัซีลาเป็นจาริกทูต เขาเดินทางไปเยี่ยม
บรรดาคริสตจกัรต่าง ๆ ท่ีไดก่้อตั้งข้ึนในคร้ังท่ีจาริกทูตเดินทางมาในคราวแรก ทิโมธีมาสมทบท่านทั้ง
สองท่ีเมืองลุศตรา ทั้งคณะเดินเร่ือยไปทางทิศตะวนัตกในทวปีอาเซีย ผา่นเมืองกาลาเทีย ฟรูเกีย จนมาถึง
เมืองโตรอา ซ่ึงอยู่บนทะเลอีเยียน (ดูแผนท่ี) ณ ท่ีน้ี ลูกา แพทยท่ี์รักมาสมทบเป็นสมาชิกคนหน่ึงของ
คณะ ศุภนิมิตเร่ืองชาวมากะโดเนีย หนุ่มน าคณะขา้มทะเล เช่นน้ีแหละ กิตติคุณก็มาถึงทวีปยุโรป คณะน้ี
ไดเ้ทศนาอยา่งไดผ้ลท่ีฟีลิปปี, เธสะโลนิกา เบรอยะ, อเธนาย และโครินธ์ ไดย้บัย ั้งอยูท่ี่เมือง 

โครินธ์อนัเป็นเมืองศูนยก์ลางของการพาณิชของประเทศกรีซ ขากลบัคณะไดแ้วะท่ีเมืองเอเฟ
ซัส แล้วเดินทางมายงักรุงเยรูซาเล็ม คณะได้ออกจากเมืองอนัติโอเกียไปประมาณ 3 ปี จึงจะได้กลบั 
กิจการ 15:36 ถึง 18:22 

ระหว่างการเดินทางคราวน้ีเปาโลได้เขียนจดหมายฉบบัแรกท่ีเมืองโครินธ์ คือเธสะโลนิกา 
ฉบบัหน่ึงและสอง (ค.ศ. 50,51) ในจดหมายนั้นท่านไดแ้สดงความรู้สึกโมทนาคุณในเร่ืองความไวว้างใจ 
และความมานะอดทนของเขาทั้งหลาย และไดต้อบปัญหาเร่ืองพระคริสตนิวติั (การเสด็จกลบัมาของพระ
เยซู) ในตอนปลาย ๆ ของการเดินทางคราวน้ีซะรอยเปาโลจะเขียนหนงัสือกาลาเทียด้วย (ค.ศ. 51) เป็น
หนงัสือท่ีวาดเคา้โครงของเร่ืองความรอดและย  ้าเร่ืองการพน้จากพนัธะของพระบญัญติัและ “การเป็นคน
ชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต”์ กาลาเทีย 2:16 

4. การเดินทางของจาริกทูตคราวท่ี 3 เปาโลได้ไปเยี่ยมเยียนคริสตจกัรท่ีท่านตั้งข้ึนในทวีป
อาเซีย และในท่ีสุดไดไ้ปถึงเมืองเอเฟซสั แลว้อยูท่ี่นัน่เกือบสามปี ภายหลงัเม่ือไดเ้ยี่ยมเยียนคริสตจกัรใน
ยโุรปแลว้ท่านไดเ้ดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม ทราบแน่ในใจวา่ ถา้ไปท่ีนัน่ท่านคงถูกจ าจอง แต่ท่านหวงัวา่
จะไดโ้อกาสเทศนาในกรุงโรมบา้ง กิจการ 18:23 ถึง 21:17 

ดูเหมือนเปาโลเขียนจดหมายในคราวจาริกคร้ังน้ีถึง 3 ฉบบั ท่านเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ 
(ค.ศ. 56,57) ท่ีเมืองเอเฟซสั ต่อมาสักหน่อยท่านส่งจดหมายฉบบัท่ีสองถึงชาวโครินธ์ เขียนจากประเทศ
มากะโดเนีย ในจดหมายเหล่าน้ีท่านอคัรสาวกไดแ้สดงวา่ท่านกงัวลอยูม่าก เกรงวา่สมาชิกจะเหินห่างไป
จากกิตติคุณของพระคริสต ์และไดส่้งการเร้าใจหลายประการในเร่ืองความสัตยซ่ื์อมาดว้ย ในชัว่คราวท่ี
ท่านไม่สามารถเทศนาท่ีกรุงโรม ท่านไดเ้ขียนจดหมายถึงคริสเตียนในโรม (ค.ศ. 58) บรรยายอยา่งถ่ีถว้น
ถึงนโยบายแห่งความรอด น่ีเป็นกิตติคุณท่ีส่งไปถึงชาวโรม 

5. การเดินทางไปกรุงโรม เปาโลไดก้ลบัมากรุงเยรูซาเล็ม และน าเอาทรัพยม์าบริจาคให้แก่คริส
เตียนจน ๆ ในเมืองนั้น เม่ือพวกยดูาเห็นท่านในพระวิหารก็เขา้ไปกระท าร้ายท่าน ท่านจึงถูกจบัและถูก
ส่งไปยงักายซาไรอา และถูกจ าจองอยูท่ี่นัน่ถึง 2 ปี เพราะท่านไดอุ้ทธรณ์ไปยงักายะซา จึงถูกส่งตวัไปยงั
กรุงโรมในฐานะนักโทษ ท่านถูกจ าขงัอยู่ท่ีนั่น 2 ปี เม่ือถูกจ าขงัอยู่ท่ีโรมในคราวแรกน้ี ท่านเขียน
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จดหมาย (ค.ศ. 62) ไปยงัชาวเอเฟซสั ไดต้กัเตือนให้เขาประพฤติให้สมเกียติ ท่ีถูกเรียกจากเบ้ืองบน และ
เขียน (ค.ศ. 62,63) ชมเชยชาวฟีลิปปี ในเร่ืองความซ่ือตรงและความรักของเขา เขียน (ค.ศ. 62) ถึงชาว
โคโลสี เพื่อส าแดงใหเ้ห็นพระรัศมีของพระคริสต ์เขียนท่ีโคโลสีถึงสหายคนหน่ึงช่ือ ฟิเลโมน เร่ืองโอเน
สิโม บ่าวของสหายคนน้ีวา่ ไดก้ลบัใจเป็นคริสเตียนโดยตวัท่านเองเป็นผูช้กัชวน 

เปาโลถูกไต่สวนแลว้เขาก็ปล่อยตวัไป ต่อจากน้ีไปท่านเขียนจดหมายฉบบัแรกถึงทิโมธี และ
อีกฉบบัหน่ึงถึงทิตสัแนะน าใหท้ราบถึงหนา้ท่ีและอตัลกัษณ์ของเจา้หนา้ท่ีและสมาชิกของคริสตจกัร 

เปาโลถูกจบัซ ้ าอีกคร้ังหน่ึง และคราวน้ีถูกจ าไวใ้นคุกมืด ณ ท่ีน่ีท่านได้เขียนจดหมายฉบบั
สุดทา้ยอนัเป็นจดหมายถึงทิโมธีฉบบัสอง เป็นจดหมายของผูช้นะเขียนลาอยา่งกลา้หาญ 

น่ีก็อยูใ่นราว ค.ศ. 67 แลว้ อีกไม่ชา้ท่านก็ยอมตายดว้ยเร่ืองศาสนาโดยน ้ ามือของจกัรพรรด์ินีโร
แต่อิทธิพลของท่านยงัคงย ัง่ยนือยู ่พอไดเ้วลารัฐบาลโรมกลบัเป็นศูนยก์ลางของพวกคริสเตียน 

ในจ านวนจดหมายฝากทัว่ไป 7 ฉบบั ฉบบัแรกเป็นจดหมายของยากอบ เช่ือว่าท่านเป็นอนุชา
ของพระผูเ้ป็นเจา้ของเรา แสดงถึงความสัมพนัธ์ความไวว้างใจและการงาน 

เปโตรฉบบัตน้ เป็นจดหมายเลา้โลมใจคริสเตียนท่ีถูกการทดลอง และชกัชวนให้เขาทั้งหลาย
อดทนสู้ความยากล าบาก 

เปโตรฉบบัท่ีสอง เป็นจดหมายเจตนาจะกีดกนัการสอนท่ีผดิ 
ยอห์นฉบบัตน้ เป็นค าของศิษยาภิบาลท่ีพรรณาถึงความรัก 
ยอห์นฉบบัท่ีสองและสาม เป็นจดหมายส่วนตวั ชมเชยความเอ้ืออารีของคริสเตียน 
จดหมายฝากยดูา นั้นยดูาพี่นอ้งของยากอบเป็นผูเ้ขียน เป็นค าตกัเตือนให้ต่อสู้ป้องกนัความเช่ือ

ท่ีแทไ้ว ้ไม่ทราบว่าใครแต่งหนังสือ ฮีบรู ส่วนมากเขามกัรวมไวใ้นกลุ่มจดหมายของเปาโล สารัตถ
ส าคญัของจดหมายน้ีคือ ความดีเลิศของพระคริสตแ์ละค าสั่งสอนของพระองค ์

 

 

 

 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
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   1. คริสตจกัรในสะมาเรีย   พระธรรมกิจการ 
4. คริสตจกัรท่ีแผ{่ 2. การท่ีเซาโลชาวตะระโซกลบัใจ 
    ไปถึงชนต่างดา้ว 3.ชนต่างดา้วท่ีกลบัใจคนแรก 
   4. คริสตจกัรในอนัติโอเกีย 
   
ค าถามทดสอบ 
1. เร่ือง “คริสตจกัรทัว่ไปในโลก” น้ีตั้งตน้และจบลงดว้ยกรณีใดบา้ง 
2. ใครบา้งท่ีเป็นจาริกทูตรุ่นแรก 
3.จงบอกช่ือสถานท่ีท่ีจาริกทูตรุ่นแรกไดไ้ปเยีย่ม 
4. เหตุใดจึงเปิดการประชุมสภาในกรุงเยรูซาเล็มข้ึน และสภาน้ีลงมติเร่ืองอะไร 
5. ผูใ้ดไดเ้ร่ิมร่วมทางเดินพร้อมกบัเปาโลในการออกจาริกคร้ังท่ีสอง 
6. มีใครอีกสองคนท่ีมาสบทบกบัเขาระหวา่งทาง 
7. จงแสดงทางเดินของจาริกทูตรุ่นท่ีสองในแผนท่ี 
8. ในการเดินทางคราวท่ีสอง คณะไดไ้ปถึงเมืองส าคญัใดบา้ง 
9. จงบอกช่ือพระธรรมจดหมายฝาก 3 ฉบบัท่ีเขียนข้ึนในระหวา่งการเดินทางคราวท่ีสาม และ

เปาโลอยูท่ี่ไหนนานในการเดินทางคราวน้ี 
10. จงกล่าวถึงการท่ีเปาโลถูกจ าจอง 
11. เม่ือเปาโลถูกจองจ าคร้ังแรกท่ีโรมนั้นไดเ้ขียนจดหมายฉบบัใดบา้ง 
12. มีจดหมายฉบบัใดท่ีเขียนในคราวถูกจ าจองคร้ังท่ีสอง 
ใหน้กัเรียนใชห้วัขอ้ในแผนผงับนกระดานด าท าหวัขอ้สังเขปเร่ืองคริสตจกัรทัว่ไปในโลกให้ถ่ี

ถว้น 
สังเขปโครงเร่ือง 
ค าน า 
แผน่ดินท่ีพระเยซูประทบั 
สถานท่ีซ่ึงพระเยซูเสด็จเยีย่ม 
1. ชีวประวติัเบ้ืองตน้ของพระคริสต ์
กรณีส าคญั 
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1. ก าเนิด 
2. ชีวติในครอบครัว 
3. การศึกษา 
4. การอาชีพ 
2. กิจจานุกิจของพระคริสต ์
(1) ในปีแห่งความไม่กระจ่าง 
กรณีส าคญั 
ก. การรับศีลบพัติศมา 
ข. การทดลอง 
ค. ปฐมสาวก 
ฆ. ปฐมอศัจรรย ์
ง. ผูก้ลบัใจรายแรก ๆ  
(2) ในปีท่ีคนทัว่ไปรัก 
 กรณีส าคญั 
ข. ชาวนาซาเร็ธไม่ตอ้นรับ 
ข. ตั้งสถานเร่ิมงานท่ีกปัเรนาอูม 
ค. ทรงตั้งอคัรสาวก 12 คน 
ฆ. ค าเทศนาบนภูเขา 
ง. ท่องเท่ียวไปในกาลิลี 
จ. การอศัจรรยแ์ละอ าอุปมา 
ฉ. การเล้ียง 5000 คน 
      (3) ในปีท่ีมีแต่การขดัขวาง 
กรณีส าคญั 
ก. ค าสารภาพของเปโตรในเร่ืองพระคริสต ์
ข. พระด ารัสพยากรณ์ถึงมรณภาพของพระองค ์
ค. ทรงจ าแลงพระกาย 
ฆ. กิจจานุกิจในเขตเปอร์เรีย 
ง. ทรงปลุกลาซารัส 
(4) สัปดาห์ท่ีพระเยซูทรงมรณะและทรงชนะ 
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ก. เสด็จเขา้กรุงเยีย่งผูพ้ิชิต 
ข. ขบัไล่นกัการคา้ 
ค. ทรงเทศนาเปิดเผย 
ฆ. วนัหยดุพกั 
ง. ทรงเล้ียงอคัรสาวก 
จ. ท่ีสวนเกทเสมนี 
ฉ. ณ ท่ีพิจารณาคดี 
ช. การตรึงท่ีกางเขน 
ซ. มหาชยั 
3. คริสตจกัรในกรุงเยรูซาเล็ม 
กรณีส าคญั 
1. พระวญิญาณบริสุทธ์ิท่ีเทลงมา 
2. การเทศนาของอคัรสาวก 
3. การเร่ิมตน้ของสังคมคริสเตียน 
4. การข่มเหงคร้ังแรกท่ีคริสเตียนไดรั้บ 
4. คริสตจกัท่ีแผไ่ปถึงชนต่างดา้ว 
กรณีส าคญั 
1. คริสตจกัรในสะมาเรีย 
2. การท่ีเซาโลชาวตาระโซกลบัใจ 
3. ชนต่างดา้วท่ีกลบัใจคนแรก 
4. คริสตจกัรในอนัติโอเกีย 
5. คริสตจกัรทัว่ไปในโลก 
กรณีส าคญั 
1. การเดินทางของจาริกทูตคราวแรก 
2. สภาท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 
3. การเดินทางของจาริกทูตคราวท่ีสอง 
4. การเดินทางของจาริกทูตคราวท่ีสาม 
5. การเดินทางไปกรุงโรม 
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ภำคที ่3   

สถำบนัพระคริสตธรรมคมัภีร์และรววีำรศึกษำ 
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บทที ่1 สถำนศักดิ์สิทธ์ิ 

เพื่ออุม้ชูและบ ารุงชีวิตดา้นศาสนาของประชาชนอิสราเอล ดงัท่ีเราไดศึ้กษามาแลว้นั้น เขาจดั
ใหมี้สถานศกัด์ิสิทธ์ิ 5 อยา่ง ข้ึนเพื่อเป็นท่ีนมสัการพระเจา้ต่างเวลาและต่างสมยักนั คือ 

1. แท่นบูชา 
2. พลบัพลา 
3. พระวหิาร 
4. ธรรมศาลา 
5. โบสถค์ริสเตียน 
1. แท่นบูชา เป็นแท่นท่ีก่อข้ึนง่าย ๆ ดว้ยกอ้นหินท่ีไม่ตอ้งตบแต่ง และโดยมากจะก่อข้ึนตรง

สถานท่ีท่ีพระเจา้ทรงเผยให้ประจกัษ ์(ปฐมกาล 12:7, 26:24, 25, 35:1) เป็นสถานท่ีแรกซ่ึงพระเจา้และ
มนุษยไ์ดก้  าหนดใหเ้ป็นท่ีพบกนั ณ สถานท่ีน้ีบุคคลท่ีมีจิตศรัทธามาถวายค าอธิษฐาน ค าสรรเสริญ และมี
มิตรภาพกบัพระผูเ้ป็นเจา้ แท่นบูชาน้ีเป็นสาธารณสถานส าหรับนมสัการจนถึงสมยัอพยพออกจากอียปิต ์

2. พลบัพลา เป็นสถานท่ีส าหรับนมสัการตั้งแต่สมยัอพยพ จนถึงรัชสมยัซาโลมอน รวมเวลา
ประมาณ 500 ปี พระเจา้ทรงประทานแบบแปลนแก่โมเสสขณะท่ีท่านเฝ้าพระองค ์อยูบ่นภูเขาซีนาย เป็น
ส่ิงก่อสร้างท่ีน าเคล่ือนไปมาได้ ใช้กระดานท่ีบุดว้ยทองค า หลงัคาเป็นผา้ม่าน 3 ผืน ซ้อนทบักนั ยาว
ประมาณ 17 เมตร กวา้ง 4.4 เมตร มีลานรอบดา้นยาว ๆ 45 เมตร กวา้ง 22.5 เมตร  

(ปฐมกาล 27:9-19) 
ท่ีลานน้ีตรงทางเขา้สู้พลบัพลา มีแท่นบูชายญั (ปฐมกาล 27:1-8) 
และท่ีลานน้ีใกล ้ๆ กบัทางเขา้สู่พลบัพลามีขนั (ปฐมกาล 30:18) 
พลบัพลาน้ีแบ่งออกเป็น 2 หอ้ง หอ้งแรกคือ หอ้งบริสุทธ์ิ มีเชิงเทียนท าดว้ยทองค า  
(ปฐมกาล 25:31-40) มีโตะ๊ขนมส าหรับบูชา (ปฐมกาล 25:23-30) และแท่นเผาเคร่ืองหอม  
(ปฐมกาล 30:1-30) 
ห้องชั้นใน หรือท่ีเรียกกนัว่า ห้องบริสุทธ์ิท่ีสุด นั้น มีหีบสัญญาไมตรี เป็นสัญลกัษณ์แสดงว่า

พระเจา้ประทบัอยู่ดว้ย หีบน้ีบุดว้ยทองค าทั้งขา้งนอกและขา้งใน เป็นหีบท่ีมีศิลาบนัทึกพระราชบญัญติั
สิบประการ บนหีบมีฝาท าดว้ยทองค า เรียกวา่ พระท่ีนัง่กรุณา มีรูปทูตสวรรคอ์ยูบ่นนั้น 

พลบัพลาน้ีพร้อมกบัมีรัศมีดงัเมฆอยูเ่หนือสอนใหป้ระชาชนทราบวา่ พระเจา้สถิตท่ามกลางเขา
ทั้งหลาย (ปฐมกาล 25:8) 
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3. พระวิหาร พระวิหารหลงัแรกนั้นซาโลมอนเป็นผูส้ร้างข้ึน พระวิหารน้ีมีอายุยืนนานถึง 400 
ปี ชาวบาบิโลนมาท าลายพระวิหารน้ีเสียในปี ก.ค.ศ. 587 พระวิหารน้ีก่อสร้างข้ึนดว้ยศิลามีขนาดเป็น 2 
เท่าของพลบัพลา เคร่ืองใชใ้นพระวหิารก็อยา่งเดียวกบัเคร่ืองใชใ้นพลบัพลานอกจากขนาดใหญ่กวา่และ
มีจ านวนมากกวา่เท่านั้น มีเชิงเทียน 10 ท่ี มีโต๊ะขนมถวาย 10 โต๊ะ มีขนั 10 ลูก แทนท่ีจะมีอยา่งละหน่ึง
แท่นบูชายญัท่ีในพระวหิารก็ใหญ่กวา่ท่ีพลบัพลา 1 พงศาวดาร บท 6,7 พระวหิารหลงัท่ี 2 นั้น  

ซะรูบาเบลเป็นผูส้ร้างข้ึนเม่ือไดพ้น้จากเป็นเชลยอยู่ในบาบิโลนแลว้ พระวิหารน้ีมีอายุยืนอยู่
ประมาณ 500 ปี 

พระวิหารหลงัท่ี 3 เป็นผลงานของกษตัริยเ์ฮโรดมหาราช คือเป็นผลของการขยายพระวิหารท่ี
ซะรุบาเบลสร้างไวใ้หก้วา้งใหญ่ข้ึน ชาวโรมไดท้  าลายวหิารน้ีเสียใน ค.ศ. 70 

4. ธรรมศาลา ก่อก าเนิดมาในสมยัท่ีพวกอิสราเอลตกเป็นเชลย เม่ือพระวหิารหลงัแรกถูกท าลาย
เสียแลว้ ประชาชนอยูห่่างไกลจากภูมิล าเนาเดิมของตน เขาไปพบปะกนับ่อย ๆ เพื่อนมสัการพระเจา้และ
สั่งสอนกนัและกนั การพบปะกนัอยา่งน้ีนานเขา้ก็เป็นธรรมเนียมธรรมศาลาข้ึน เขารู้สึกวา่การประชุม
เช่นน้ียงัผลประโยชน์ให้มากทีเดียว จึงท ากนัเร่ือยมาจนถึงแมว้า่ไดอ้พยพกลบัมาอยูใ่นภูมิล าเนาเดิมใน
ประเทศปาเลสไตน์แลว้ ก็ยงัไม่เลิกลม้ ในสมยัพระคริสตธรรมใหม่มีธรรมศาลามาก พระคริสตเจา้และ
บรรดาสาวกเห็นวา่ธรรมศาลาเหล่าน้ีเป็นท่ีเหมาะท่ีจะใชป้ระกาศกิตติคุณ 

5. โบสถ์คริสเตียน สถาบนัอ่ืน ๆ ดา้นศาสนาเป็นดงับนัไดน าไปสู่มูลฐานของโบสถ์คริสเตียน
ซ่ึงเป็นสถานท่ีส าหรับสั่งสอนทางด้านวิญญาณจิตอย่างสมบูรณ์และมากมายยิ่ง และเป็นสถานท่ี
นมสัการท่ีพึงพอใจมากยิง่ข้ึนดว้ย 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
1. แท่นบูชา 
    ลาน   แท่นบูชายญั 
        {ขนั 
2. พลบัพลา {หอ้งบริสุทธ์ิ    เชิงเทียน 
        โตะ๊วางขนมถวาย 

          แท่นเผาเคร่ืองหอม 
หอ้งบริสุทธ์ิท่ีสุด     หีบสัญญาไมตรี 
ลาน       {แท่นบูชา 
ท่ีนมสัการ {3. พระวหิาร {หอ้งบริสุทธ์ิ    ขนั 10 ลูก 
        เชิงเทียน 10 ท่ี 
 4. ธรรมศาลา  หอ้งบริสุทธ์ิท่ีสุด   {โตะ๊วางขนมถวาย 10 โตะ๊ 

  5. โบสถค์ริสเตียน (คริสตจกัร)  แท่นเผาเคร่ืองหอม 
หีบสัญญาไมตรี 

 
 
ค าถามทดสอบ 
1. จงบอกช่ือสถานส าหรับนมสัการ 5 อยา่ง อนัเป็นท่ีนดัหมายท่ีจะพบพระเจา้ 
2. แท่นบูชาส าคญัอยา่งไรบา้ง 
3. แท่นบูชาเป็นท่ีนมสัการอยูถึ่งสมยัไหน 
4. พลบัพลาเป็นสถานส าหรับนมสัการอยูน่านเท่าใด 
5. ท่ีลานรอบพลบัพลามีอะไรบา้ง 
6. ในหอ้งบริสุทธ์ินั้นมีอะไรบา้ง 
7. มีอะไรในหอ้งบริสุทธ์ิท่ีสุดบา้ง 
8. พระวหิารต่างกบัพลบัพลาอยา่งไร 
9. ใครสร้างพระวหิารหลงัท่ี 2 
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10. ใครเป็นผูส้ร้างพระวหิารหลงัท่ี 3 
11. ธรรมศาลาก่อก าเนิดมาอยา่งไร 
12. อะไรเป็นสถานส าหรับนมสัการท่ีส าคญัในสมยัหลงัท่ีสุด 
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บทที ่2 พธีิศักดิ์สิทธ์ิต่ำง ๆ  

1. ผูป้รนนิบติัส าคญัดา้นศาสนาในสมยัพระธรรมคมัภีร์เดิมมี ศาสดาพยากรณ์ และปุโรหิต 
ก. ศาสดาพยากรณ์ เป็นคนจากพระเจา้มาหาเพื่อนมนุษย ์

เขาเป็นผูพู้ดแทนพระเจา้ และข่าวท่ีเขาน ามาเป็นเร่ืองท่ีพระเจา้ทรงดลใจเขา บางทีเขาพูดถึงเหตุการณ์
ในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ค าสั่งสอนของเขา ส่วนมากเก่ียวกับสภาวะปัจจุบนั เขาเป็นนักเทศน์
กล่าวถึงเร่ืองความชอบธรรม ภาระกิจแห่งการให้ข่าวของเขาก็คือการท่ีจะสถาปนาแผน่ดินของพระเจา้ 
อบัราฮมัเป็นศาสดาพยากรณ์คนหน่ึง (ปฐมกาล 20:7) โมเสสก็เป็น (เฉลยธรรมบญัญติั 34:10) และ 
ดาวดิก็ใช่ (กิจการ 2:29,30) รวมทั้งซามูเอล, เอลียาห์ อะลีซา อิสยาห์ และผูน้ าส าคญัอ่ืน ๆ อีก 

ข. ปุโรหิต เป็นคนจากมนุษยไ์ปเฝ้าพระเจา้ โดยน าเอาค าอธิษฐานและค าสรรเสริญไปทูลถวาย
พระเจา้ ปุโรหิตแทนประชาชนและทูลขอร้องตามกรณีของประชาชน 

พวกอิสราเอลท่ีมีความหนักอกหนักใจ ผูป้รารถนาจะเขา้เฝ้าพระเจา้ ก็น าสัตวม์าท่ีลานของ
พลบัพลา หรือลานพระวหิาร เม่ือมาถึงแท่นบูชายญั เขายกมือของตนวางบนหวัของสัตว ์แสดงวา่ตวัเขา
กลบัใจใหม่ และถวายตวัแก่พระเจา้ แลว้ก็ฆ่าสัตวน์ั้น และปุโรหิตก็เอาเลือดสัตวป์ระพรมและท าตาม
แท่นบูชายญั แลว้จึงน าเคร่ืองสักการะน้ีทั้งหมดหรือส่วนหน่ึงไปเผาบนแท่นบูชายญั ปุโรหิตเขา้ไปใน
ห้องบริสุทธ์ิ ผา่นภาชนะศกัด์ิสิทธ์ิอนัมีเชิงเทียนและโต๊ะวางขนมถวาย เขา้มาจนถึงแท่นเผาเคร่ืองหอม
แลว้ก็ถวายค าอธิษฐาน ในปีหน่ึงก็มีวนัหน่ึงท่ีมหาปุโรหิตผา่นจากห้องบริสุทธ์ิแหวกม่านเขา้ไปถึงห้อง
บริสุทธ์ิท่ีสุด จนมาอยูต่่อหนา้หีบสัญญาไมตรี แลว้จึงทูลขอต่อพระเจา้แทนประชาชน 

2. มีการสักการบูชา 5 ชนิด 
ก. การบูชาไถ่บาป (Sin Offering) ผูท้  าสักการะรู้สึกถูกทบัถมดว้ยความผิดท่ีติดตวัไป และยอมสารภาพ
รับวา่ตวัผดิ จึงน าเอาสัตวม์าฆ่าบูชาถวาย เพราะวา่ “ถา้ไม่มีโลหิตไหลออกมาแลว้ ก็จะไม่มีการยกบาป” 
(ฮีบรู 9:22) การสักการบูชาเช่นน้ีเป็นพยานส าแดงวา่ “ผลของความบาปนั้นคือความตาย” และพระเจา้
ทรงเตรียมผูแ้ทนไวม้รณะเพื่อจ าเลย เป็นภาพล่วงหนา้แสดงวา่ “พระเมษโปดกของขา้พเจา้ เป็นผูท้รง
รับความผดิบาปของโลกน้ี” (ยอห์น 1:29 , เลวนิีติ 4:5-12) 
ข. การบูชาไถ่ความผดิ (The Trespass Offering) เป็นการบูชาท่ีผูก้ระท าสักการบูชาไดก้ระท าร้ายคนอ่ืน 
ตอ้งใชแ้กะตวัผูถ้วายบูชาแก่พระเจา้ตอ้งสารภาพรับผดิและท าการชดใชแ้ก่ผูเ้สียหาย (เลวนิีติ 6:1-7) 
ค. การบูชายญั (The Burnt Offering) ในการสักการบูชาแบบน้ี ผูก้ระท าสักการะตอ้งแจง้วา่ตนจะถวาย
ตวัเองแก่พระเจา้ ความคิดเร่ืองบูชาแทนบาปไม่เป็นส่ิงท่ีถือว่าส าคญัในแบบน้ี เป็นการส าแดงว่าตน
ถวายกายและจิตใจ กระท าบริการแก่พระเจา้ ในภาษาพระคริสตธรรมใหม่ว่า “ให้ถวายตวัแก่พระเจา้
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เป็นเคร่ืองบูชาอนัมีชีวิตอยู่ อนับริสุทธ์ิ และเป็นท่ีชอบพระทยัพระเจา้ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัสมกบัฝ่าย
วญิญาณจิตของท่านทั้งหลาย” (โรม 12:1 เลวนิีติ 1) 

ฆ. การบูชาโมทนาพระคุณ (The Peace Offering) การบูชาแบบน้ีมี 3 ชนิด คือ 
1. เป็นการแสดงกตญัญูกตเวทีต่อพระเจา้เพราะตนไดรั้บพระพรอยา่งไม่คิดหวงัและอย่างไม่

สมควรจะไดรั้บ 
2. โมทนาพระคุณพระเจา้เพราะพระองคโ์ปรดปรานตามท่ีตนไดป้ฏิญาณตวัได ้
3. เป็นการบูชาตามความสมคัร ใจเพื่อแสดงความรักท่ีตนมีต่อพระเจา้ (เลวนิีติ 3) 

ง. การถวายเคร่ืองกระยาหาร (The Meal Offering) การบูชาแบบน้ีประกอบดว้ยอาหารขาวหรือขนมปัง
ไม่มีเช้ือ ขนมฟูมีเกลือใส่ เพื่อส าแดงการโมทนาพระคุณเพราะพระเจา้ทรงอ านวยพระพรมาก 
(เลวนิีติ 2) 

กษตัริยด์าวดิไดเ้อาพระทยัใส่ในการปรับปรุงพิธีรีตองในพระวหิารของพระเจา้มาก เม่ือ 
ซาโลมอนสร้างโบสถ์เสร็จแลว้ พิธีต่าง ๆ นั้นเขาท ากนัอยา่งละเอียดถ่ีถว้นมาก การนมสัการ

ของประชาชนนั้น มีคณะไควร์ร้องเพลงช่วยดว้ย 
ในสมยัพระคริสตธรรมใหม่ การนมสัการทางศาสนานั้นท ากนัอย่างง่าย ๆ “เขาทั้งหลายตั้ง

มัน่คงอยูใ่นค าสอนของจ าพวกอคัรสาวก และร่วมใจกนัในการหกัขนมปังและการอธิษฐาน” 
 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
       ก. การบูชาไถ่บาป 
          ก. ศาสดาพยากรณ์  ข. การบูชาไถ่ความผดิ 
พิธีศกัด์ิสิทธ์ิ{  1. ผูป้รน      {2. การบูชาต่าง ๆ { ค. การบูชายญั 
ต่าง ๆ  นิบติั          ข. ปุโรหิต   ฆ . ก า ร บู ช า โ ม ท น า

พระคุณ 
       ง. การถวายเคร่ืองกระยาหาร 
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ค าถามทดสอบ 
1. ผูป้รนนิบติัส าคญัดา้นศาสนา ในพระธรรมคมัภีร์เดิมมีใครบา้ง 
2. ศาสนาพยากรณ์มีหนา้ท่ีการงานอะไร 
3. ปุโรหิตมีหนา้ท่ีการงานอะไรบา้ง 
4. จงบอกวธีิท่ีผูก้ระท าสักการบูชาเขา้มาใกลพ้ระเจา้ท่ีละขั้น ๆ  
5. จงบอกสักการบูชาทั้ง 5 ชนิด และบอกความหมายของการบูชาแต่ละชนิดไวด้ว้ย 
6. ในสมยัดาวดิและซาโลมอนการนมสัการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไร 
7. คริสเตียนในตอนเร่ิมตน้ มีการนมสัการอยา่งไร 
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บทที ่3 พธีิศักดิ์สิทธ์ิประจ ำปี 

มีพิธีศาสนาหลายวิธีอันเป็นพิธีเศษประจ าปีเพื่อช่วยประชาชนทางด้านวิญญาณจิต และ
สนบัสนุนใหมี้ความรักชาติ เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

1. มหาพิธี เป็นพิธีใหญ่ท่ีผูช้ายทัว่ประเทศเขา้ส่วนดว้ย มีอยูห่ลายพิธีดงัน้ี 
ก. มหาพิธีปัสกา ท ากนัในฤดูใบไมผ้ลิเป็นพิธีท่ีให้ระลึกถึงการท่ีพน้จากทาสในประเทศอียิปต ์

(ปฐมกาล 12:1-28) 
ในพิธีน้ีประชาชนระลึกถึงคืนท่ีมฤตยมูาคร่าชีวิตบุตรหัวปีของชาวอียิปตไ์ป และพระเจา้ทรง

พระกรุณาผา่นบา้นของพวกอิสราเอลไปเสีย เพราะเขาประพฤติตามพระเทวบญัาชา และยอมเอาโลหิต
ประพรมท่ีประตูและรับประทานเน้ือแกะท่ีฆ่าท าพิธีนั้น เขายืนรับประทานอาหารม้ือน้ีและพร้อมท่ีจะ
เดินออกจากบา้นไปตามพระด ารัสของพระเจา้ เพื่อไปสู่แผน่ดินท่ีพระองคท์รงมอบให้ แกะให้พิธีปัสกา
เป็นแบบจ าลองหมายถึงพระคริสต ์(1 โครินธ์ 5:7,8) 

ข. มหาพิธีเพนเทคศเต เป็นพิธีต่อจากพิธีปัสคาไป 40 วนั เป็นพิธีฉลองการเลิกฤดูเก่ียวขา้วมหา
พิธีน้ีเป็นท่ีระลึกถึงกนัต่อมาก็โดยเร่ืองพระวิญญาณบริสุทธ์ิเสด็จสถิตเหนือสาวกของพระเยซูในวนันั้น 
(กิจการ 2:1-11) 
ค. มหาพิธีทบัอาศยั (พลบัพลา) (เลวีนิติ 23:39-44) มีในเดือนกนัยายนหรือตุลาคม ประชาชนไปท าเพิง
กระท่อม หรือกระโจมอยู่ตลอดเวลา 7 วนั เพื่อระลึกถึงความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษของเขาท่ีต้อง
ท่องเท่ียวในป่าเขาท าเพิงหรือทบัอาศยัเหล่าน้ีตามถนน นอกก าแพงกรุงเยรูซาเล็ม และตามขา้งบน
หลงัคาบา้น ลกัษณะการท่ีส าคญัในพิธีน้ีคือกลางวนัมีการถวายบูชา กลางคืนก็มีการจุดไฟสว่างไสว
ประชาชนจะถือทางตาลหรือใบไมเ้ดินรอบแท่นบูชาทุกวนัตลอดสัปดาห์นั้น เป็นเวลาท่ีสนุกสนานปีติ
ยนิดีมาก นอกจากนั้นยงัเป็นการโมทนาขอบคุณพระเจา้ ถึงฤดูเก่ียวเก็บซ่ึงเพิ่งผา่นพน้ไปดว้ย 

2. เทศกาล มี 3 เทศกาล คือ 
ก. เทศกาลเป่าแตร พิธีน้ีเร่ิมข้ึนในฤดูใบไมร่้วง เป็นท่ีแสดงถึงการเร่ิมตน้ปีใหม่ทุก ๆ วนัข้ึนค ่า เขาจะ
เป่าแตรเงินเพื่อเป่าร้องใหท้ราบทัว่กนัแลว้ก็ท  าพิธีบูชายญั (กนัดารวิถี 10:10) ถา้เป็นวนัข้ึนค ่าของเดือน
ใหม่ในปีใหม่ดว้ย ก็ท  าพิธีพิเศษ (กนัดารวิถี 29:1-6) เขาคิดกนัวา่สดุดีบท 81 เป็นเพลงท่ีเขียนไวใ้ชใ้น
พิธีน้ี 

ข. เทศกาลฉลองโบสถ์ เป็นพิธีฉลองใหม่สมยัท่ียดูาแมคคาบ้ีช่วยอิสราเอลให้พน้จากแอกของ
ประเทศซุเรีย พระเยซูทรงเทศนาแทงใจประชาชนท่ีมาชุมนุมในพิธีท่ีกรุงเยรูซาเล็ม (ยอห์น 10:22-42)  
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ค. เทศกาลฟูริม เป็นเทศกาลท่ีระลึกถึงเร่ืองพระนางเอสเธอร์ช่วยชาติอิสราเอลให้พน้จากมหาฆาตกรรม
โดยน ้ามือของฮามาน (กนัดารวถีิ 9:26-32) 

3. เวลาศกัด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ  
ก. วนัสะบาโต ก าหนดไดต้ั้งแต่สมยัสร้างโลก (ปฐมกาล 2:2,3) เป็นสัญลกัษณ์แห่งพระสัญญา

ระหวา่งพระเจา้กบัชนชาติอิสราเอล (ปฐมกาล 31:13) เป็นวนัตั้งไวส้ าหรับใหห้ยดุพกัและนมสัการ 
ข. ปีสะบาโต ในปีท่ี 7 ตอ้งปล่อยทอ้งนาให้อยูว่า่ง ถา้มีส่ิงใดงอกงามข้ึนมาในนานั้นก็ตอ้งถือ

วา่เป็นของสาธารณะ (กนัดารวถีิ 25:1-7) 
ค. ปีจูบีลี เป็นปีท่ี 40 ในปีน้ีใครมีทาสตอ้งปล่อยให้เป็นไทยหมด ท่ีดินท่ีริบมาก็ตอ้งคืนแก่

เจา้ของเดิม (กนัดารวถีิ 25:8-19) 
ฆ. วนัไถ่บาป (Day of Afonement) วนัน้ีเป็นวนัพิธีศกัด์ิสิทธ์ิประจ าปี เม่ือประชาชนมีความ

ทุกขย์ากในใจเพราะความบาปผดิ เขาถือวนัน้ีเป็นวนัถือศีลอดอาหารและอธิษฐาน เป็นวนัเดียวท่ีก าหนด
ไวต้ลอดปี ใหม้หาปุโรหิตเขา้ไปสู่หอ้งบริสุทธ์ิท่ีสุดซ่ึงเป็นท่ีท่ีพระเจา้สถิตระหวา่งรูปคะรูบิม 
เม่ือจบพิธีเตรียมอยา่งซาบซ้ึงตรึงใจแลว้ มหาปุโรหิตจะน าของบูชาลา้งบาปดว้ยโลหิต และถือกระถาง
ไฟเผาเคร่ืองหอมเขา้ไปสู่ห้องบริสุทธ์ิท่ีสุดแล้วท่านจะเอาโลหิตพรมลงบนหีบสัญญาไมตรีแล้วเผา
เคร่ืองหอม เพื่อไถ่บาปของท่านเอง และของประชาชนทั้งมวล งานพิธีตลอดวนัน้ีส าแดงว่าคนผิดบาป
ไดคื้นดีกบัพระเจา้แลว้ (กนัดารวถีิ 16) 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
    ก. ปัศกา 
   1. มหาพิธี ข. เพนเทคศเต       ก. วนัสะบาโต 
ปีท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ{            ค. ทบัอาศยั 3. เวลาศกัด์ิสิทธ์ิ {  ข. ปีสะบาโต 
    ก. เป่าแตร        ค. ปีจูบีลี 
  2. เทศกาล ข. ฉลองโบสถ ์        ง. วนัไถ่บาป 
    ค. ฟูริม 
 
 
 
 
ค าถามทดสอบ 
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1. จงบอกช่ือมหาพิธีทั้งสาม 
2. จงบอกช่ือเทศกาลทั้งสาม 
3. พิธีปัสกานั้นท ากนัเม่ือไร เป็นท่ีระลึกถึงอะไร 
4. พิธีทบัอาศยั มีความหมายวา่กระไรและมีเม่ือไร 
5. พิธีเพนเทคศเต นั้นมีไวเ้พื่อฉลองอะไร 
6. พิธีฉลองโบสถเ์ป็นพิธีระลึกถึงอะไร 
7. พิธีเป่าแตรมีไวเ้พื่อฉลองอะไร 
8. พิธีฟูริม เป็นพิธีระลึกถึงอะไร 
9. จงบอกช่ือเวลาศกัด์ิสิทธ์ิอีก 4 เวลา 
10. วนัสะบาโตมีไวเ้พื่อประสงคอ์ะไร 
11. ปีสะบาโตมีไวเ้พื่อประสงคอ์ะไร และมีขอ้บงัคบัใหป้ฏิบติัอยา่งไรบา้ง 
12. ปีจูบีลีใหผ้ลดีแก่ผูใ้ดบา้ง 
13. ปีจูบีลีมีบ่อ ยๆ หรืออยา่งไร 
14. วนัไถ่บาปคือวนัอะไร 
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บทที ่4 รววีำรศึกษำ 

รวีวารศึกษา คือบริการดา้นการสั่งสอนซ่ึงคริสตจกัรกระท า ตามหลกัการและจุดประสงคข์อง
สถาบนัพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

หนา้ท่ีการสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้ตกเป็นภาระของประชาชนอยูเ่สมอ 
1. บริการการสั่งสอนอนัปรากฏในสมยัท่ีระบุไวใ้นพระธรรมคมัภีร์ 

พวกอิสราเอล ไดรั้บพระบญัญติัใหส้ั่งสอนบุตรหลานของตนอยา่งแขง็ขนั  
(เฉลยธรรมบญัญติั 6:6-9,20-25) 

ก.โมเสส ไดรั้บพระบญัชาใหร้วบรวมประชาชนชาติอิสราเอลเขา้ดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นชายหรือหญิง
ทั้งเด็ก เพื่อฟังและศึกษา เพื่อเขาทั้งหลายจะประพฤติตามน ้าพระทยัของพระเจา้ได ้ 

(เฉลยธรรมบญัญติั31:12) 
ข. ยะโฮซาฟาด พระราชาผูป้ฏิวติัไดส่้งขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ และพวกเลวีและพวกปุโรหิต ให้

ออกไปตามหวัเมืองทัว่แผน่ดินยดูา เพื่อสั่งสอนใหป้ระชาชนทราบถึงพระบญัญติัของพระเจา้  
(2 พงศาวดาร  17:7-9) 
ค. ในสมยัเนหะมีย ์ท่านอาลกัษณ์ เอสรา ไดต้ั้งโรงเรียนพระคริสตธรรมข้ึนท่ีกรุงเยรูซาเล็ม 

นับว่าเป็นกิจท่ีส าคญัยิ่ง ท่านมีพวกเลวี 13 คน เป็นผูช่้วยอ่านพระวจนะของพระเจา้ และอธิบายให้
ประชาชนเขา้ใจ (ปฐมกาล 8) 

ฆ. ตามธรรมศาลาของพวกยูดามีโรงเรียนส าหรับสอนศาสนา ขณะท่ีเขาประชุมกันเป็น
ประจ าวนั เด็กอายุตั้งแต่ 5-10 ปี จะได้รับการสั่งสอนพระคริสตธรรมคมัภีร์ ต่อจากนั้นเขาจะศึกษา
ค าอธิบายและจารีตประเพณีของพวกรับบี พอบ่ายวนัสะบาโตก็มีการสอนทั้งเด็กและผูใ้หญ่อีกค ารบ
หน่ึง โดยใชว้ธีิท่ีเราเรียกในสมยัน้ีวา่ “ธรรมสากจัฉา” 

ง. พระเยซู ทรงสั่งสอนความจริงอยูเ่สมอ (มทัธิว 4:23) พระองค์ทรงสั่งสอนอคัรสาวกทั้ง 12 
คนเป็นส่วนใหญ่ เม่ือพระเยซูทรงจากเขาไปแลว้บรรดาอคัรสาวกจึงสั่งสอนในธรรมศาลาและตามบา้น 
(กิจการ 5:21,19:8,20:20) 

จ. คริสตจกัรในสมยัแรกตั้ง ได้จดัให้มีโรงเรียนส าหรับคนท่ีศรัทธาเช่ือใหม่ ๆ ทั้งเด็กและ
ผูใ้หญ่ บุคคลเหล่าน้ีตอ้งเขา้ใจพระด ารัสของพระคริสตอ์ยา่งถ่ีถว้น 

2. ความเจริญกา้วหนา้ของรวีวารศึกษา สมยัปัจจุบนั ระหวา่งยุคทมิฬนั้นมีการศึกษาพระคริสต
ธรรมคมัภีร์น้อยเต็มที นอกจากพวกท่ีเขม้แข็งจริง ๆ อย่างพวก วอลเดนเซส (Waldenses) ในอิตาลี
เท่านั้นท่ียงัคงศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยูเ่ร่ือย ๆ  
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สมยัปฏิวติั และสมยัท่ีคริสตจกัรลทัธิโปรเตสตนัทเ์กิดข้ึนในศตวรรษท่ี 15 ถึง 17 นั้น มีก าลงั
ดันในการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ เกิดข้ึนมาใหม่ลูเถอร์และแคลวินสนับสนุนในการจัดตั้ ง
โรงเรียนคริสเตียน และทั้งคู่ก็เขียนหลกัธรรมสังเขปเป็นคู่มือของผูส้อน ท่านเวสเลย,์ ไวท้์ฟิลด์, ซิน
เซนดอฟ และคนอ่ืน ๆ เป็นอนัมากสนใจในดา้นการศึกษาของเด็ก 

โรเบิทเรคส์ (Robert Raikes) เป็นผูใ้ห้ก าเนิดรวีวารศึกษาแผนปัจจุบนัตั้งแต่ ค.ศ. 1780 ท่าน
เห็นเด็กองักฤษท่ีเกลาเชสเตอรเล่นกนัตามถนนหนทางในวนัอาทิตย ์และด่ากนั เล่นการพนนั และร้อง
เพลงเลว ๆ ท่านประสงคจ์ะปฏิวติัเด็กเหล่าน้ี จึงรวบรวมเด็กดงักล่าวเขา้เป็นโรงเรียนวนัอาทิตย ์ท่านจา้ง
ครู 4 คนมาท าการสอน ให้ค่าแรงวนัละ 24 เซ็นต์ ครูเหล่าน้ีสอนอ่านและเขียนและสอนหลักธรรม
สังเขปของคริสตศาสนา โรงเรียนของท่านค่อย ๆ กลายเป็นโรงเรียนพระคริสตธรรมคมัภีร์ 

ต่อมาอีกไม่ก่ีปี คริสตจกัรก็รับเอาโรงเรียนประเภทน้ีเป็นของตน กระท าให้เป็นโรงเรียนสอน
พระคมัภีร์ส าหรับคนทุกชั้นทุกวยั ทีแรกนกัเรียนท่องขอ้พระคมัภีร์ใหค้รูฟังเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น 

ค.ศ. 1826 เกิดบทเรียนตามแผนการคดัเลือก (Selected Lesson Plan) ข้ึนในประเทศอเมริกา 
และเขาน าไปกนัอยา่งแพร่หลาย แผนงานชนิดน้ีก าหนดบทเรียนใหเ้รียนประจ าสัปดาห์เป็นเร่ือง ๆ ไป มี
หนงัสือค าถามตามแนวแผนงานน้ีข้ึนและใชก้นัทัว่ไป 

ค.ศ. 1872 เร่ิมใชร้ะบอบบทเรียนปทศัถาน (Untform Lesson System) กรรมการกลางท่ีท า
บทเรียนได้คัดเลือกบทเรียนอันได้มาจากพระธรรมคัมภีร์เดิมและพระคริสตธรรมใหม่เพื่อบรรจุ
หลกัสูตร 6 ปี ต่อมาตั้งแต่ ค.ศ. 1872-1892 ใชห้ลกัสูตรบทเรียนหมุ่นเวยีนรอบ 7 ปี 

ในปี ค.ศ. 1908 สมาคมรวีวารศึกษาระหวา่งชาติ (International Sunday School Association) 
ไดอ้นุมติัให้ใชร้ะบอบบทเรียนตามวยั (Graded Lesson System) และคริสเตียนนิกายต่าง ๆ ไดน้ าไป
ดดัแปลงใช้กนัอยา่งแพร่หลาย ทีแรกเขาออกบทเรียนส าหรับรุ่นเด็ก ๆ ก่อนแต่ขยายเร่ือยไป จนบดัน้ีมี
บทเรียนตามวยัใชไ้ดใ้นโรงเรียนทุกชั้น ในการใชบ้ทเรียนท่ีจดัไวน้ี้ยอ่มมีความล าบากอยูบ่า้ง และบา้งก็
ค  านึงถึงการอบรมศาสนาและศีลธรรมเป็นแบบตามแผนก ไม่ใช่ตามวยัหรือตามชั้น คือก าหนดบทเรียน
ให้เหมาะสมแก่แผนก (เช่นในโรงเรียนมีแผนกประถม, มธัยมตน้. มธัยมปลาย, เตรียมและอุดม) บาง
นิกายจึงใช้บทเรียนท่ีจดัข้ึนประจ าแผนก (Depratment Fraded Lesson) ซ่ึงนกัศึกษาในแผนกใดก็ใช้
บทเรียนประจ าแผนกนั้น 

สหรววีารศึกษาอเมริกนั (American Snnday School Union)  ไดเ้ร่ิมมีข้ึนใน ค.ศ. 1824 องคก์าร
ไดท้  าหน้าท่ีเช่นเดียวกบันิกายอ่ืน ๆ คือเป็นผูน้ าในการจดัตั้งโรงเรียนข้ึนตามท่ีท่ีขาดแคลนการศึกษา
ประเภทน้ี 
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สมาคมรวีวารศึกษาสากล ( The World’s Sunday School Association) เป็นสมาคมท่ีมีการ
ประชุมคร้ังแรกในกรุงลอนดอนประเทศองักฤษ เม่ือ ค.ศ. 1889 ได้เจริญก้าวหน้าจนเป็นองค์การท่ี
จดัการประชุมรวบรวมสถิติ แนะน าคนท างานท่ีอยู่ต่างประเทศและร่วมมือกบัองค์การอ่ืน ๆ ในการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพของโรงเรียนรวีวารศึกษาทัว่โลก ต่อมาในปัจจุบนัน้ี สมาคมรวีวารศึกษาสากลได้
รวมอยูใ่นสากลสภาแห่งคริสเตียนศึกษา (World Council of Christian Education) 

 ด้วยเหตุผลดังสาธยายมาแล้ว งานรวีวารศึกษาในสมยัปัจจุบนัจึงเป็นงานท่ีก าลงัก้าวหน้า
นิกายคริสเตียนท่ีใหญ่ ๆ มีความสามารถท่ีจะส่งผูอ้  านวยการการศึกษาดา้นน้ีเขา้ไปประจ าตามรัฐและ
ตามต าบลต่าง ๆ เพื่อแนะน าและช่วยบรรดาโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นถ่ินของตน 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
   ก. โมเสส       ก. ผูป้ฏิวติั 
 1. ในสมยั ข. ยะโฮซาฟาด       ข. เรคส์ 
รววีารศึกษา{    พระคริสต     ค. เอสรา 2. สมยัปัจจุบนั  {  ค. บทเรียนตาม 
 ธรรมคมัภีร์  ฆ. ธรรมศาลา        แผนคดัเลือก 
   ง. พระเยซู        ฆ. ระบบบทเรียนปทศัถาน 
   จ. คริสตจกัรเร่ิมแรก       ง. ระบบบทเรียนตามวยั 
             จ. สมาคมรววีารศึกษา 
         สากล 
             ฉ.สากลสภาแห่ง 
                           คริสตเตียนศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามทดสอบ 
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1. ใน เฉลยธรรมบญัญติั 31:12 พระเจา้ทรงบญัชาแก่โมเสสวา่กระไร 
2. พระราชาเยโฮซาฟาดกระท าอะไรในดา้นอบรมประชาชนบา้ง 
3. จงกล่าวถึงโรงเรียนพระคริสตธรรมตามธรรมศาลา 
4. ในพระคริสตธรรมใหม่มีเร่ืองการสอนพระคมัภีร์วา่อยา่งไรบา้ง 
5. คริสตจกัรในยคุเร่ิมแรกไดจ้ดัการสั่งสอนเด็กและผูใ้หญ่อยา่งไรบา้ง 
6. จงบอกช่ือผูป้ฏิวติัท่ีสนใจเร่ืองการจดัตั้งโรงเรียนคริสเตียน 
7. จงเล่าถึงเร่ืองการงานของโรเบิทเรคส์ 
8. ใน ค.ศ. 1826 โรงเรียนหลายแห่งรับเอาแผนงานชนิดใดไปด าเนิน 
9. ใน ค.ศ. 1872 มีระบบบทเรียนแบบใดท่ีเขาน ามาใช ้
10. ระบบบทเรียนตามวยั (Graded Lesson System) ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้นัเม่ือไร 
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บทที ่5 ควำมสัมพันธ์ของกันและกันระหว่ำง คริสตจักรและรวี

วำรศึกษำ 

งานรวีวารศึกษาเป็นงานส่วนหน่ึงของคริสตจกัรเป็นสมาชิกหน่ึงของครอบครัวคริสตจกัรจึง
ไม่เป็นสถาบนัท่ีแยกออกไม่ต่างหาก บริการดา้นรววีารศึกษาเป็นบริการของคริสตจกัรดว้ย 

1. ความสัมพนัธ์ของคริสตจกัร และรววีารศึกษา 
(1) คริสตจกัรควรดูแลงานรวีวารศึกษา เจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัรควรปฏิบติัการตามหน้าท่ี แต่

ทั้งน้ีตอ้งปฏิบติัอย่างเฉลียวฉลาดโดยไม่ให้เกิดความเขา้ใจผิดสมาชิกในคณะเจา้หนา้ท่ีรวีวารศึกษาควร
เป็นบุคคลในส่วนหน่ึงของโรงเรียนรวีวารศึกษา เพื่อจะสามารถป้ันนโยบายของรวีวารศึกษาให้เป็นไป
ไดต้ามปกติ หนา้ท่ีดา้นวิญญาณจิตและความเอาใจใส่ของเขาในการงานควรจะเป็นเหตุให้เขามีคะแนน
เสียงในการจดัการโรงเรียนรววีารศึกษา 

(2) คริสตจกัรควรอุดหนุนรววีารศึกษา 
(ก) โดยจดัสถานท่ี และหาอุปกรณ์จ าเป็นต่าง ๆ ให ้หาครูท่ีสามารถใหแ้ก่งานรววีารศึกษา 
(ข) สมาชิกของคริสตจกัรควรสนบัสนุนงานรวีวารศึกษาโดยเขา้เป็นนกัศึกษาดว้ยความสนใจ 

ถ้ารวีวารศึกษาเป็นงานศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ สมาชิกทุกคนควรเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
เช่นนั้น 

(ค) คริสตจกัรควรเป็นผูช่้วยงานรววีารศึกษาในดา้นการเงิน และควรกระท าดว้ยความเต็มใจไม่
เฉ่ือยชา้ 

(ฆ) งานรวีวารศึกษาควรเป็นงานท่ีประจกัษ์แก่บรรดาสมาชิกของคริสตจกัร โดยให้ผูข้ึ้น
ธรรมาสน์เทศนาประจ าอาทิตย ์ประกาศโฆษณา เทศนาและกล่าวถึงอยูเ่สมอ ๆ  

(3) โรงเรียนรวีวารศึกษา ควรมีความจงรักภกัดี ความจงรักภกัดีของงานรวีวารศึกษา จะแสดง
ออกมาไดด้ว้ย 

ก. เช่ือฟังเจา้หนา้ท่ีของคริสตจกัร 
ข. ไปประชุมในงานอ่ืน ๆ ของคริสตจกัร 
ค. สอนตามหลกัค าสอนของคริสตจกัร 
2. ความสัมพนัธ์ของรวีวารศึกษากบับา้น งานรวีวารศึกษาไม่ใช่เป็นงานท่ีแทนบา้น ครูในรวี

วารศึกษาจะไปเป็นพ่อแม่ของเด็กแทนพ่อแม่แทข้องเขาไม่ได ้และก็จะไปรับผิดชอบในต าแหน่งพ่อแม่
ของเด็กไม่ไดเ้ช่นเดียวกนั 
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(1) รวีวารศึกษาควรเสริมการสอนทางบา้น การสอนรวีวารศึกษาท่ีดีแท้นั้นต้องเสริมบิดา
มารดาของเด็กในการสั่งสอนเด็กท่ีบา้น รวีวารศึกษาควรเสริมการสอนท่ีบา้น ถา้ทางบา้นสอนขาดตก
บกพร่องตรงไหน รววีารศึกษาก็ต่อเติมท่ีขาดอยูน่ั้นใหเ้ตม็ พระเจา้ทรงพอพระทยัท่ีจะใชร้วีวารศึกษาใน
การน าอิทธิพลของศาสนาเขา้ไปสู่บา้นท่ีขาดศาสนา 

(2) รวีวารศึกษาควรแสดงอิทธิพลคริสเตียนแก่นกัศึกษา พ่อแม่ของเด็กมีสิทธิท่ีจะคะย ั้นคะยอ
ใหค้รูรววีารศึกษาเป็นคริสเตียนท่ีดี 

(3) ทางบา้นควรร่วมมือกบัรววีารศึกษาดว้ยความเตม็ใจ คือผูป้กครองเด็กควร 
(ก) กล่าวชมเชยรววีารศึกษา 
(ข) สนบัสนุนเด็ก ใหไ้ปเรียนรววีารศึกษาเสมอ ๆ  
(ค) ช่วยเด็กเตรียมบทเรียานท่ีเด็กตอ้งไปเรียน 
(ฆ) ตนเองไปเรียนรววีารศึกษา 
 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
        1. ควบคุม 
ความสัมพนัธ์ของกนั  1. คริสตจกัรและรววีารศึกษา  { 2. ส่งเสริม 
และกนัระหวา่งคริสตจกัร{     3. ภกัดี 
รววีารศึกษาและบา้น      1. เสริมการสอน  
2. รววีารศึกษาและบา้น  {2. อิทธิพลคริสเตียน 
        3. ร่วมมือ 

 
ค าถามทดสอบ 
1. รววีารศึกษามีความสัมพนัธ์กบัคริสตจกัรอยา่งไร 
2. จงบอกหนา้ท่ี 2 อยา่งของคริสตจกัรซ่ึงมีต่อรววีารศึกษา 
3. การท่ีจะควบคุมรววีารศึกษานั้นควรกระท าอยา่งไรจึงจะดี 
4. คริสตจกัรจะสนบัสนุนรววีารศึกษาไดอ้ยา่งไร 
5. รววีารศึกษาควรภกัดีต่อคริสตจกัรในสถานใดบา้ง 
6. รววีารศึกาษามีความสัมพนัธ์กบับา้นอยา่งไรบา้ง 
7. จงบอกหนา้ท่ี 2 ประการท่ีรววีารศึกษามีต่อบา้น 
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8. จงบอกวา่ทางบา้นจะสนบัสนุนรววีารศึกษาไดถึ้ง 4 ประการอยา่งไรบา้ง 
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บทที ่6 วตัถุประสงค์ของรววีำรศึกษำ 

โรงเรียนรววีารศึกษาเป็นตวัแทนของคริสตจกัรท าหนา้ท่ีรวบรวมบุคคลทั้งท่ีเป็นคริสเตียนและ
ท่ีไม่เป็นซ่ึงอยู่ในชุมนุมของคริสตจักร ให้เข้ามาศึกษาพระวจนะของพระเจ้า เพื่อเขาจะได้ทราบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างพระเจา้กบัมนุษย ์และทราบถึงพระเจา้ว่าทรงส าแดงพระองค์แก่มนุษยใ์นภาวะ
ของพระเยซูคริสต ์เพราะฉะนั้นการสอนรววีารศึกษาจึงควรมีวตัถุประสงค ์3 ประการดงัน้ี 

1. น าวญิญาณจิตมาถึงพระคริสต ์
2. ก่อใหเ้กิดอตัลกัษณ์คริสเตียน 
3. สอนและฝึกหดัคนงานคริสเตียน 
1. น าวิญญาณจิตมาถึงพระคริสต ์ขอ้น้ีเป็นการเปล่ียนท่าทีของนกัเรียนหลาย ๆ คนซ่ึงจะมีต่อ

พระผูเ้ป็นเจา้ของเรา เป็นการเปล่ียนชีวิตจากการท าตามแบบเดิมและจากการสมคัรใจไม่เช่ือฟัง มาเป็น
ชีวติท่ียอมมอบถวายแก่พระเจา้ 

การเช่นน้ีส าหรับบางคนจะเป็นเร่ืองเผยให้แจง้วา่พระคริสตคื์อพระผูช่้วยองคท่ี์เขาเคยรักและ
เคารพตั้งแต่เขายงัเป็นเด็ก ๆ อยูแ่ลว้ 

เป็นหนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของรวีวารศึกษาท่ีจะเอาใจใส่ให้สมาชิกทุกคนไดรั้บพระคริสตใ์นฐานท่ี
ทรงเป็นผูช่้วย และยอมติดตามพระองคใ์นฐานท่ีพระองคท์รงเป็นพระบรมอาจารย ์

ก. การไปเยี่ยมตามบา้น การไปเยี่ยมตามบา้นน้ี จะยงัผลให้มีคนมาเรียนรวีวารศึกษาใหม่อีก
นบัเป็นพนั  ๆ และมาใกลชิ้ดกบัความตอ้งการดา้นจิตวญิญาณของแต่ละบุคคล 

ข. การเตรียมให้ประกาศตนเพื่อรับศีล ครูควรจะร่วมมือกบัศิษยาภิบาลดว้ยความเต็มอกเต็มใจ 
เพื่อส่งนักศึกษาท่ีมีอายุและมีความสนใจพอสมควรแก่การท่ีจะรับค าสอนตามหลักธรรมสังเขป 
บรรยเวกษกข์องรววีารศึกษาช่วยส่งเสริมงานดา้นน้ีไดม้าก 

ค. วนัตดัสินใจ (วนัเก่ียวเก็บ) คือควรจดัให้มีสักวนัหน่ึงท่ีนักศึกษาจะมีโอกาสประกาศตวั
เปิดเผยวา่ตนสมคัรใจจะรับพระเยซูคริสตเ์ป็นพระผูช่้วย 

2. การสอนให้รู้ถึงความจริงท่ีช่วยให้รอด ชีวิตและการสั่งสอนของครูรวีวารศึกษา เป็นตวั
แทนท่ีส าคญัท่ีสุดของรวีวารศึกษา เพราะว่าส่ิงทั้งสองน้ีน าเอาการชักจูงด้านวิญญาณมาสู่นักศึกษา
ทั้งหลาย  

3. ก่อให้เกิดอตัลกัษณ์คริสเตียน การสอนรวีวารศึกษาเป็นงานด้านวิญญาณจิตหมายถึงการ
ปรับปรุงจิตวิญญาณ เม่ือนักศึกษาในรวีวารศึกษาถูกน ามาถึงพระคริสต์แลว้ งานส าคญัเพิ่งเร่ิมตน้เท่า
นั้นเอง ต่อไปตอ้งพยายามทุกวถีิทางท่ีจะช่วยใหน้กัศึกษาสร้างนิสัยกินอยูอ่ยา่งคริสเตียนข้ึน คือ 
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(ก) ตอ้งส่งเสริมใหมี้ชีวติในดา้นอธิษฐานเขม้แขง็ข้ึน 
(ข) ตอ้งอุดหนุนใหมี้การศึกษาพระธรรมคมัภีร์ 
(ค) ตอ้งพยายามขวนขวายใหไ้ดพ้ระกรุณาธิคุณของพระจิตบริสุทธ์ิ 
(ฆ) และตอ้งเป็นคนปกครองตนเองได ้
4. ฝึกหดัคนงานคริสเตียน ตอ้งสอนให้นกัศึกษามีความรู้สึกถึงโอกาสท่ีจะด าเนินงานของพระ

คริสต ์และสอนถึงหนา้ท่ีถวายทรัพยแ์ละจะประกอบกิจแขนงหน่ึงแขนงใดอยา่งแน่นอน 
(ก) ครูจะตอ้งพร ่ าสอนให้นกัเรียนประจกัษเ์สมอในความปล้ืมปิติ ในการบริการของคริสเตียน

ไม่ใช่วา่พระคริสตท์รงช่วยให้พน้ความบาปท่ีติดตวัไปเท่านั้น แต่ให้พน้จากความบาปของความเห็นแก่
ตวัดว้ย ถา้เรารอดแลว้ เราก็ตอ้งรอดเพื่อจะช่วยคนอ่ืนได ้

(ข) ควรน าคริสเตียนหนุ่ม ๆ ให้เข้ามารวมกันเป็นชั้ นส าหรับฝึก เพื่อเตรียมเขาให้มี
ความสามารถข้ึนในการสั่งสอนพระวจนะของพระเจา้ 

(ค) ในโรงเรียนรวีวารศึกษาทุกแผนก ควรสอนถึงการเป็นจาริกทูต (คือการออกไปเท่ียวสั่ง
สอน) ทุก ๆ โรงเรียนควรวงิวอนอธิษฐานและมีวตัถุประสงคท่ี์ส่งทั้งชายและหญิงท่ีเขม้แขง็ เพื่อน า 

กิตติคุณของพระคริสตอ์อกไปบอกกล่าวตามบา้นและทอ้งถ่ินต่างประเทศ 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
       ก. เยีย่มตามบา้น   
  1. น าวญิญาณจิต {   ข. วนัตดัสินใจ 
  มาถึงพระคริสต ์    ค. ชีวติและการสั่งสอน  

         ก. ชีวติแห่งการอธิษฐาน 
       ข. ธรรมศึกษา 
  วตัถุประสงค{์ 2. ก่อใหเ้กิดอตั    {ค.  พระ คุณของพระวิญญาณ

บริสุทธ์ิ 
  ของรววีารศึกษา ลกัษณ์คริสเตียน    ฆ. ปกครองตนเองได ้

   
      ก. มีความปล้ืมปิติในบริการคริสเตียน 
3. ฝึกฝนคนงาน      {ข. ตั้งข้ึนส าหรับฝึกหดัคริสเตียน 

        ค. สอนถึงงานของจาริกทูต 
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ค าถามทดสอบ 
1. วตัถุประสงคส์ามประการของการศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์นั้นมีอะไรบา้ง 
2. การน าวญิญาณจิตมาถึงพระคริสตมี์ความหมายอยา่งไร 
3. การไปเยีย่มตามบา้นมีประโยชน์อยา่งไร 
4. อะไรเป็นจุดประสงคข์องวนัตดัสินใจ 
5. ครูมีอ านาจชกัจูงอยา่งไรบา้ง 
6. ในการสร้างอตัลกัษณ์ใหแ้ก่นกัเรียนนั้นเราตอ้งท าอะไรบา้ง 
7. ตอ้งฝึกนกัเรียนอยา่งไรในการท างานคริสเตียน 
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บทที ่7 กำรจัดตั้งและกำรเตรียมเคร่ืองใช้ของรววีำรศึกษำ 

องคก์ารท่ีจดัตั้งข้ึนยอ่มตอ้งมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ในการท่ีจะเก่ียวผลเต็มขนาดของงาน
รววีารศึกษานั้น ตอ้งมีการจดัตั้งกนัอยา่งถูกตอ้ง และมีเจา้หนา้ท่ีท่ีสามารถ 

1. รววีารศึกษาท่ีจดัตั้งถูกตอ้ง ตอ้งประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ีทัว่ไปและกรรมการต่าง ๆ ดงัน้ี 
(ก) ศิษยาภิบาล ของคริสตจกัรยอ่มเป็นศิษยาภิบาลของรวีวารศึกษาดว้ย เขาควรอยูใ่นโรงเรียน

รววีารศึกษา และใหค้วามคิดความพยายามอนัแทจ้ริงของเขาแก่งานน้ี เขาจะตอ้งเป็นมิตรและผูแ้นะน าท่ี
ส าคญัของบรรยเวกษก ์และเป็นผูน้ าดา้นวญิญาณจิตของโรงเรียนรววีารศึกษาทั้งหมด เขาเป็นหวัหนา้ใน
งานดา้นศึกษา และเขาตอ้งพวัพนัอยูใ่นเร่ืองการส่งเสริมการศึกษาดา้นวญิญาณจิต 

(ข) บรรยาเวกษ์ เป็นเจา้หน้าท่ีผูด้  าเนินกิจการของรวีวารศึกษา เขาตอ้งเป็นคนอธิษฐานเสมอ
คอยแสวงหาการทรงน าฝ่ายวิญญาณอยูเ่สมอ เป็นนกัศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ และเป็นตวัอยา่งอนัดี
ในเร่ืองความรู้ในบทเรียนแก่ทุกคนทัว่ไปในโรงเรียน เขาตอ้งรักเด็ก และมีความเห็นอกเห็นใจครูและ
เด็กดว้ยเป็นผูจ้ดัการท่ีดี มีฝีปากในการเสาะหาครูผูส้ามารถและชกัชวนเขามาท างานจนส าเร็จได ้

(ค) บรรยเวกษกผ์ูช่้วย ควรเป็นผูส้ามารถช่วยบรรยเวกษกไ์ดทุ้กเวลาเขาตอ้งตรวจดูวา่ ครูคนใด
ขาด และจดัหาผูแ้ทนใหเ้ตม็อยูเ่สมอ 

(ง) เลขานุการ เป็นหัวหน้าแผนกรายงานและสถิติ เป็นหน้าท่ีของเขา ท่ีต้องเก็บเรียกช่ือ
นกัศึกษาจดัรายงานของครูผูส้อน ของเจา้หนา้ท่ี และนกัเรียนอยา่งถูกตอ้ง แลว้รายงานไปยงัโรงเรียนรวี
วารศึกษาใหท้ราบตามก าหนด 

(จ) เหรัญญิก เลือกไวใ้หดู้แลการเงินของรววีารศึกษา เขาตอ้งดูแลรักษาทรัพยท่ี์เร่ียไรไดม้าและ
แจง้ใหโ้รงเรียนทราบวา่ ทรัพยน์ั้นจะใชใ้นกรณีใดบา้ง และเป็นผูห้าวธีิหาเงินใหแ้ก่โรงเรียน 

(ฉ) บรรณารักษ์ ควรดูแลหนงัสือ เขาควรช่วยผูม้าอ่านหนงัสือในห้องสมุดนั้นไดอ้ย่างดี เขา
ควรน าช่ือหนงัสือท่ีมีคุณค่ามาใหโ้รงเรียนทราบ หรือถา้จะน าจาริกทูตมากล่าวดว้ยก็ยิง่ดี 

(ช) ท่ีประชุมเจา้หนา้ท่ี เป็นท่ีประชุมซ่ึงศิษยาภิบาล บรรดาบรรยเวกษก์และเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ มา
ประชุมร่วมกนั เพื่อก าหนดอธิษฐานก าหนดแผนงานให้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และแสวงหาความ
สามคัคีอย่างจริง ถ้ามีวิธีด าเนินการอะไรใหม่ ๆ ถูกน าเข้ามา ท่ีประชุมควรจะได้พิจารณาก่อนท่ีจะ
น าไปใชใ้นโรงเรียน 

(ซ) เลขานุการ หรือ กรรมการมชัชวิรัต กิจการของโรงเรียนมีงานมชัชวิรัตอยูไ่ม่นอ้ย เขาควร
วอ่งไวท่ีจะน าเอาแบบอย่างใหม่ ๆ ของมชัชวิรัตเขา้มาเพื่อใชใ้นวนัอาทิตยม์ชัชวิรัต เขาควรพร้อมท่ีจะ
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มอบวธีิการใหม่  ๆ ใหบ้รรยเวกษกแ์ละครูผูส้อน ถา้ในโรงเรียนใชบ้ตัรมชัชวิรัต เขาตอ้งเป็นผูรั้กษาบตัร
นั้นไวอ้ยา่งดี และมีบตัรพร้อมเพื่อกระท าบริการไดท้นัที 

2. รววีารศึกษาท่ีจดัตั้งถูกตอ้งนั้นควรมีเจา้หนา้ท่ีประจ าแผนกดงัน้ี 
(ก) บรรยเวกษก์เป็นผูรั้บผดิชอบวิธีด าเนินการในแผนกของตน เขาจะตอ้งเอาใจใส่ศึกษาความ

ตอ้งการในแผนกของเขา อ านวยงานสอนของบรรดาครูทั้งหลาย และกระท าทุกวิธีทางท่ีจะหนุนให้การ
งานในแผนกของตนสูงข้ึนท่ีสุดในดา้นประสิทธิภาพ 

(ข) เลขานุการของทุกแผนก ตอ้งรักษารายงานของแต่ละแผนกและท ารายงานตามท่ีเลขานุการ
ใหญ่ไดก้ าหนดไว ้คือรายงานผูม้าศึกษาและทะเบียนเป็นตน้ หรือท ารายงานใด ๆ สุดแต่เลขานุการใหญ่
จะก าหนดใหก้ระท า 

(ค) เหรัญญิกแผนกประจ า จะรับเงินถวายท ารายงานท่ีจ าเป็นต่าง ๆ และน าเงินถวายส่งต่อไปยงั
เหรัญญิกใหญ่ 

3. เคร่ืองอุปกรณ์ของงานรวีวารศึกษา ถา้ท าไดค้วรแบ่งรวีวารศึกษาออกเป็นแผนก ๆ ตามวยั
หรือตามก าหนดบทเรียน (สุดแลว้แต่จะก าหนด) ชั้นเด็ก ๆ ควรมีห้องของเขาต่างหาก ถา้หาห้องต่างหาก
ไม่ไดจ้ะใชม้่านหรือบงัตากั้นไวก้็ได ้

ควรมีพระคริสตธรรมคมัภีร์, หนังสือเพลง, และคู่มือของบทเรียนอย่างพอเพียง ต้องการ
กระดานด าดว้ย ยิง่มีแผนผงั แผนท่ี และหอ้งสมุดดี ๆ  ไดว้า่ยิง่ดี มีหอ้งสมุดส าหรับครูเพื่อให้ครูมีโอกาส
คน้ควา้เพิม่พนูความรู้ของตนดว้ย 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
   ก. ศิษยาภิบาล    ก.บรรยเวกษก ์
   ข. บรรยเวกษก ์  2. เจา้หนา้ท่ี ข. เลขานุการ 
การจดัตั้ง 1. เจา้หนา้ท่ี ค. บรรเวกษกผ์ูช่้วย ประจ าแผนก ค. เหรัญญิก 
การเตรียม     ทัว่ไป ฆ. บรรยเวกษกป์ระจ าแผนก  ฆ. บรรณารักษ ์
เคร่ืองใชข้อง (สภาเจา้หนา้ท่ี) ง. เลขานุการ    ก .  พ ร ะ ค ริ ส ต

ธรรม 
รววีารศึกษา   จ. เหรัญญิก   3. เคร่ืองอุปกรณ์    เ พ ล ง

,คู่มือ 
   ฉ. บรรณารักษ ์   ข. กระดานด า, แผนผงั 
   ช. เล. มชัชวรัิต     แผนท่ี, หอ้งสมุด 
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ค าถามทดสอบ    
1. ท าไมงานรววีารศึกษาจึงตอ้งการการจดัตั้งอยา่งละเอียดรอบคอบ 
2. ศิษยาภิบาลท าอะไรใหแ้ก่รววีารศึกษาไดบ้า้ง 
3. บรรยเวกษกท่ี์ดีควรมีคุณลกัษณะอยา่งไรบา้ง 
4. บรรยเวกษกผ์ูช่้วยมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
5. เลขานุการมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
6. เหรัญญิกมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
7. บรรณารักษช่์วยโรงเรียนรววีารศึกษาไดอ้ยา่งไร 
8. โรงเรียนรววีารศึกษาควรมีเจา้หนา้ท่ีประจ าแผนกใดบา้ง 
9. เคร่ืองอุปกรณ์ชนิดใดบา้งท่ีโรงเรียนรววีารศึกษาตอ้งมีไว ้
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บทที ่8 งำนรววีำรศึกษำตำมวยั 

งานรวีวารศึกษาตามวยั ก็คือการจดัโรงเรียนรวีวารศึกษาให้เหมาะกบัเด็กรุ่นอายุต่าง ๆ  กนั มี
ความสามารถและความสนใจใกลเ้คียงกนั แลว้จดัเป็นชั้นให้อยูใ่นการควบคุมของครูผูเ้หมาะสมแก่รุ่น
ตามวยันั้น  ๆ ในการจดัชั้นตามวยัน้ีมีหลกัส าคญัวา่ เม่ือชั้นใดมีความสนใจและความสามารถสูงกวา่ชั้น
นั้น ๆ แลว้ก็ใหเ้ล่ือนชั้นนั้นไปยงัหอ้งอ่ืน เพื่อรับส่ิงแวดลอ้มและส่ิงท่ีสนใจใหม่ต่อไป 

1. แผนกต่าง ๆ ของโรงเรียนรววีารศึกษาท่ีจดัอยา่งระบบตามวยั 
เราแบ่งโรงเรียนรววีารศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ตามวยันกัศึกษาทั้ง 3 รุ่น คือวยัเด็ก, วยัอนุชน, วยั

ผูใ้หญ่ 
1. ส่วนวยัเด็ก คือนกัศึกษาอายตุ  ่ากวา่ 12 ปี มี 
ก. ทารกบาล (Cradle Roll) แผนกน้ีเตรียมไวรั้บเด็กต ่ากวา่อายุ 4 ขวบ เขายงัเล็กเกินท่ีจะเขา้ไป

เรียนตามชั้นอยา่งปกติ แต่บรรยเวกษก์ประจ าแผนกน้ี น าช่ือเขาข้ึนทะเบียนไว ้ไปเยี่ยมตามบา้นของเขา 
และติดต่อกบัเด็กเล็ก ๆ เหล่าน้ีเสมอ ๆ จนกวา่เขาจะโตพอเขา้ประจ าชั้นได ้

ข. ทารกท่ีมาโรงเรียน (Nursery) ใหมี้หอ้งต่างหาก ใหมี้พี่เล้ียง จดัเด็กใหเ้ล่นมากกวา่รับค าสอน 
เพื่อใหพ้อ่แม่ไปเขา้หอ้งเรียนรววีารศึกษาได ้

ค. อนุบาล (Beginners) แผนกเด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ เด็กพวกน้ีตอ้งการการออกก าลงั และ
หอ้งเรียนของเขาเองแลว้ 

ฆ. ประถม (Primary) พอเด็กยา่งเขา้ 6 ขวบก็มาอยูแ่ผนกน้ีและเล่าเรียนตามบทเรียนของแผนก
น้ีจนถึงอาย ุ9 ขวบ จึงไดช่ื้อวา่เรียนจบแผนกประถม 

ง. มธัยมตน้ (Junior) แผนกน้ีส าหรับเด็กอายุ 9,10, และ 11 ขวบ ในแผนกประถมเด็กชายหญิง
เรียนปนกนั แต่พอถึงแผนกมธัยมตน้นั้นก็ให้พิจารณาดูวา่ควรจะแยกชายหญิงไวต่้างหากกนัหรือไม่สุด
แลว้แต่ความเคยชินของเด็ก (ถา้เด็กเคยเรียนดว้ยกนัก็ไมต้อ้งแยกกนั) 

2. ส าหรับวยัอนุชน (ตั้งแต่อาย ุ12 ปีถึง 23 ปี) 
ก. มธัยมปลาย (Intermediate) ส าหรับเด็กอาย ุ12,13, และ 14 ปี ในแผนกน้ีควรมีการจดัชั้นและ

การปกครองชั้นอยา่งดีทีเดียว หดัใหน้กัเรียนจดัและควบคุมชั้นของเขาเองไดย้ิ่งดี (เช่นให้มีหวัหนา้ชั้น มี
กรรมการต่าง ๆ ประจ าชั้น) 

ข. นิสิต (Senior) ส าหรับเด็กอายุ 15, 16 และ 17 ปี แผนกน้ีส าคญัมาก เพราะเด็กจะสนใจเรียน
ดีหรือไม่ก็อาศัยการจัดงานและวิธีด าเนินการสอนตลอดจนการเตรียมบทเรียนด้วย ถ้าไม่จัดให้
ทะมดัทะแมงแลว้ก็ยากจะเก็บเด็กไวไ้ด ้



 102 

ค. ฝึกหดัครู มีโรงเรียนรวีวารศึกษาหลายแห่ง พอเด็กจบชั้นมธัยมปลายหรือชั้นนิสิตแลว้เขาก็
จดัใหเ้ขา้อยูใ่นแผนกฝึกหดัครูทีเดียว ชั้นน้ีเป็นชั้นแรกท่ีจะเพาะครูรววีารศึกษา 

ฆ. อนุชน ตั้งแต่อาย ุ17 ถึง 23 ปี เขา้หลกัสูตรอนุชนไดที้เดียว 
3. ส่วนวยัผูใ้หญ่ (ตั้งแต่อาย ุ24 ปีเร่ือยข้ึนไป) 
ก. จดัชั้นเรียนตามระบบการจดัชั้นพระคริสตธรรมศึกษาชั้นผูใ้หญ่ (คือให้ผูใ้หญ่เหล่าน้ีจดัตั้ง

กรรมการต่าง ๆ ของตวัเอง เช่น กรรมการสังคม ฯลฯ) 
ข. แผนกบา้น แผนกน้ีจดัไวส้ าหรับเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่ไปโรงเรียนรวีวารศึกษา (คือพวกท่ีไป

ไม่ไดห้รือไม่ยอมไปโรงเรียนรววีารศึกษา) แต่เขายงัปรารถนาท่ีจะศึกษาบทเรียน และติดพนักบังาน 
รววีารศึกษาอยู ่
2. หลกัเกณฑใ์นการจดัชั้นตามวยั 
1. นกัศึกษาจะเขยบิจากชั้นหน่ึงไปสู่อีกชั้นหน่ึงได ้ก็ดว้ยความสามารถรับความรู้ไวไ้ดป้ระการ

หน่ึง อีกประการหน่ึงคืออายเุพิ่มข้ึน ถา้ผูใ้ดมีความรู้ดีแลว้จะเล่ือนข้ึนดว้ยเกียรติก็ได ้และควรก าหนดวนั
ประชุมประกาศเล่ือนชั้น การเล่ือนประจ าปีเป็นเร่ืองส าคญัมาก 

2. การสอนในชั้นหน่ึง ๆ ควรดดัแปลงให้เหมาะกบัความตอ้งการของเด็กในวยันั้น ๆ แลว้ก็ใช้
บทเรียนท่ีจดัไวต้ามวยัให้เหมาะสม ขอแนะน าให้ใช้บทเรียนในชั้นส าหรับเด็กเสียก่อนแล้ว ก็เล่ือน
สูงข้ึนไปตามชั้น 

3. ควรใหค้รูอยูป่ระจ าแผนก พอเล่ือนไปสู่แผนกใหม่ เด็กก็มีโอกาสเปล่ียนครูดว้ย 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
     1. ส่วนวยัเด็ก 
     ก. ทารกบาล   ฆ. ประถม 
     ข. ทารกท่ีมาโรงเรียน  ง. มธัยมตน้ 
     ค.อนุบาล 
1. แผนก{   2. ส่วนวยัอนุชน 
     ก. มธัยมปลาย    ค. ฝึกหดัครู 
     ข. นิสิต    ฆ. อนุชน 
รววีารศึกษาตามวยั {  3. ส่วนวยัผูใ้หญ่ 
     ก. ชั้นท่ีจดัเป็นคณะ (มีกรรมการ) 
     ข. ตามบา้น 
     1. เล่ือนตามอายแุละชั้นความรู้ 
2. หลกัเกณฑ{์    2. ดดัแปลงการสอน 
     3. ครูอยูป่ระจ าแผนก 
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. การจดัรววีารศึกษาตามวยัมีความหมายอยา่งไร 
2. จงบอกส่วนทั้งสามของรววีารศึกษา 
3. เขาจดังานในแผนกทารกบาลอยา่งไร 
4. เด็กในแผนกอนุบาลมีอายเุท่าไร 
5. เด็กในแผนกประถมนั้นคือเด็กพวกไหน 
6. ในแผนกมธัยมตน้ เขาจดัเด็กอยา่งไร 
7. ในส่วนวยัผูใ้หญ่นั้น มีแผนกใดบา้ง 
8. ในการเล่ือนเด็กข้ึนไปตามชั้นและแผนกนั้น ถืออะไรเป็นมาตรฐานบา้ง 
9. ในการจดัชั้นตามวยันั้นยงัมีหลกัเกณฑอ์ะไรอีกบา้ง 
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บทที ่9 วธีิส่งเสริมรววีำรศึกษำ 

1. ฝึกครู ปัญหาส าคญัท่ีสุดท่ีโรงเรียนรวีวารศึกษาจะตอ้งประสบ คือ ท าอย่างไรจึงจะหาครู
ไดม้าก ๆ และท าอยา่งไรการงานจึงจะดีข้ึนเสมอ ๆ ถา้สอนกนัไม่ดีแลว้งานรววีารศึกษาก็ลม้เหลว 

ทุกโรงเรียนควรมีแผนกฝึกหัดครูเป็นประจ าทีเดียว เพื่ออบรมบุคคลท่ีหวงัจะเป็นครูไดต่้อไป 
เด็กท่ีมีอาย ุ16 ปี หรือแก่กวา่ และเป็นเด็กท่ีมีลกัษณะกา้วหนา้ ควรไดรั้บเชิญให้มาเขา้เรียนในชั้นน้ี คนท่ี
จะเป็นครูควรเป็นคนดีท่ีสุดท่ีจะหาได ้ต าราฝึกครูก็ควรเป็นต ารามาตรฐาน ท่ีมีบทเรียนเร่ืองพระคริสต
ธรรมคมัภีร์เร่ืองโรงเรียน เด็กนักเรียน และครู ชั้นซ่ึงประกอบด้วยครูปัจจุบนัควรจดัให้มีข้ึน ไม่ใช่
เฉพาะในเวลาเดียวกนักบัท่ีมีงานรววีารศึกษา แต่ควรเป็นเวลาอ่ืน ในการจดัให้มีชั้นท่ีประกอบดว้ยครูใน
ปัจจุบนัและผูท่ี้จะเป็นครูใหญ่นั้น เป็นการจดัไปสู่ความเจริญในอนาคตอยา่งแทจ้ริง 

2. ประชุมคนงาน ในการท่ีจะให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด เจ้าหน้าท่ีและบรรดาครู
ทั้งหลาย ตอ้งมาร่วมประชุมกนัเพื่อ 

(ก) พิจารณาถึงความตอ้งการของโรงเรียน 
(ข) วางแผนการท่ีจะปรับปรุงโรงเรียนใหดี้ข้ึน 
(ค) ศึกษาวธีิจะสอนบทเรียนใหดี้ท่ีสุด 
(ฆ) แลกเปล่ียนความคิดและการสนบัสนุนน ้าใจ 
(ง) รวมงานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
3. การเยี่ยมเป็นประจ า สมาชิกของโรงเรียนรวีวารศึกษาจะมีเพิ่มข้ึน ถา้มีการเยี่ยมเยียนตาม

บา้นในละแวกของโรงเรียนเป็นประจ า การเยีย่มนั้นตอ้งจดัการใหร้อบคอบถ่ีถว้น ผูเ้ยีย่มตอ้งมีนาม ท่ีพกั
และลทัธิของแต่ละคน และให้ทราบดว้ยวา่ เขาไปศึกษาท่ีโรงเรียนใด แลว้จะวางบตัรเชิญให้ไปเรียนรวี
วารศึกษาไวต้ามบา้นท่ีไปเยี่ยมนั้นก็ได ้เพื่อจะให้ไดผ้ลย ัง่ยืน ตอ้งท าการเยี่ยมสม ่าเสมอและโดยความ
เช่ือตรงต่อหนา้ท่ีจริง ๆ  

ใครท่ีไม่มาเรียนรวีวารศึกษาก็ควรมีคนพยายามชกัชวนและอธิษฐานเผื่อดว้ยความร้อนรนจริง 
ๆ  

4. ชั้นทารกบาล เป็นชั้นท่ีจดัข้ึนรับพวกท่ีเป็นเด็กเกินไป เขา้เรียนรวีวารศึกษาตามชั้นเป็น
ปรกติยงัไม่ได ้จุดประสงคย์ิง่ใหญ่ คือ ทางคริสตจกัรหาหนทางป้องกนัเด็กเล็ก ๆ เพื่อเปิดโอกาสให ้

ศิษยาภิบาลหรือเจา้หน้าท่ีของคริสตจกัรและรวีวารศึกษา มีโอกาสไปติดต่อเป็นบา้นของเด็ก
นั้น ๆ โดยใช้ความสนใจในตวัทารกน้ีเป็นส่ือ น่ีแหละจะเป็นเหตุให้เด็กได้รับผลจากโรงเรียน และ
โรงเรียนก็จะไดรั้บความร่วมมือจากบา้นในโอกาสแรก ๆ ทีเดียว 
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เพราะเหตุน้ีเองชั้นทารกบาล จึงมีส่วนส าคญัในการก่อตั้งและส่งเสริมงานรวีวารศึกษา ถา้ได้
จดัการแผนกน้ีดีแลว้ เด็ก ๆ ก็จะค่อย ๆ ผา่นข้ึนไปสู่ชั้นอนุบาลเพื่ออายคุรบ 4 ปี 

5. แผนกบา้น แผนกน้ีมีไวช่้วยพวกท่ีไปเรียนท่ีโรงเรียนตามปรกติไม่ได้ รวมทั้งคนชรา คน
ทุพพลภาพ และคนท่ีติดธุระนอกบา้นหรือติดงานอ่ืน ๆ ไม่สามารถไปร่วมเรียนท่ีโรงเรียนได ้

สมาชิกควรไดเ้รียนบทเรียนรววีารศึกษาเองอยา่งนอ้ยสัปดาห์หน่ึงไม่นอ้ยกวา่คร่ึงชัว่โมง 
แผนกน้ีตอ้งมีบรรยเวกษกท่ี์สามารถ และมีผูเ้ยี่ยมมากนอ้ยตามแต่งานของแผนก ผูเ้ยี่ยมควรไป

เยีย่มถึงบา้นอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง แลว้มอบบทเรียนประจ าภาคไวใ้ห้ และมีซองส าหรับทรัพยถ์วาย 
และบนซองน้ีมีรายงานก าหนดบทเรียน และรายงานจ านวนทรัพยไ์วใ้หด้ว้ย 

งานแผนกน้ีเม่ือท ากนัเป็นประจ าแลว้อาจจะท าใหส้มาชิกในโรงเรียนรววีารศึกษาเพิ่มข้ึนอีก 
6. ฝึกผูป้กครอง ผูป้กครองหรือบิดามารดามีโอกาส และความรับผิดชอบในเร่ืองศาสนาศึกษา

ของเด็กมากท่ีสุด งานรวีวารศึกษาท่ีปราศจากความร่วมมือจากทางบา้นไม่เป็นงานท่ีไดผ้ลเต็มขนาด จึง
เป็นหน้าท่ีของคริสตจกัรท่ีจะช่วยยกฐานะทางวิญญาณจิต และทางศีลธรรมของบา้น และช่วยอบรม
ผูป้กครองและพอ่แม่ของเด็กดว้ย 

เพื่อให้ไดผ้ลตามวตัถุประสงค์ท่ีกล่าวแลว้ จึงตอ้งมีบรรยเวกษก์ เพื่อบรรยเวกษก์จะก าหนด
แผนงานตามหลกัเกณฑต่์อไปน้ีได ้

ก. จดัชั้นส าหรับผูป้กครอง เพื่อช่วยใหเ้กิดศาสนาศึกษาแก่เด็ก จะเปิดชั้นเวลารวีวารศึกษา หรือ
จะนดัเวลาอ่ืน เช่นตอนบ่ายหรือตอนกลางคืนก็ไดสุ้ดแลว้แต่จะสะดวกในการพบปะกนั ใช้หลกัสูตร
อยา่งทนัสมยัในเร่ืองการอบรมเร่ืองบา้นคริสเตียนก็ได ้

ข. จดัหอ้งสมุดไวใ้นโรงเรียน เพื่อใหผู้ป้กครองเด็กเขา้อ่านหนงัสือตามท่ีตนตอ้งการนั้นได ้
 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
    1. ฝึกครู 
    2. ท่ีประชุมคนงาน 
วธีิส่งเสริมการรววีารศึกษา{ 3. การเยีย่มประจ า 
    4. แผนกอนุบาล 
    5. แผนกบา้น 
    6. ฝึกผูป้กครอง 
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ค าถามทดสอบ 
1. จะจดัชั้นฝึกครูในโรงเรียนไดอ้ยา่งไร 
2. ท่ีประชุมคนงานใหผ้ล 4 ประการ มีอะไรบา้ง 
3. การเยีย่มเยยีนมีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
4. จงบอกงานบางส่ิงท่ีผูม้าเยีย่มอาจท าได ้
5. การจดัใหมี้ชั้นทารกบาลนั้น เพื่อประสงคอ์ะไร 
6. แผนกบา้นจดัไวเ้พื่อประสงคอ์ะไร 
7. แผนกบา้นอาจจะใหเ้กิดผลแก่โรงเรียนรวีวารศึกษาอยา่งไรบา้ง 
8. บรรยเวกษกแ์ผนกบา้นและผูเ้ยีย่มมีหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
9. จงบอกถึงแผนงาน 2 อยา่ง ในการอบรมผูป้กครองเด็ก 
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บทที ่10 มชิช่ัน และคริสตจักรสำกล 

พระคริสตธรรมคัมภีร์ท่ีเราศึกษาและใช้สอนนั้ นเป็นพระกระแสรับสั่งของพระเจ้าแก่
ประชาชนชาวโลกพระองค์ทรงประทานความจริงให้แก่เรา เพื่อเราจะไดน้ าพระพรให้แก่คนอ่ืนต่อไป 
“ท่านทั้งหลายจงออกไป กระท าให้ทุกคนเป็นสาวกของเรา” เป็นกระแสรับสั่งท่ีมีมาถึงโรงเรียนรวีวาร
ศึกษา 

หนา้ท่ีของโรงเรียนรววีารศึกษา โรงเรียนรวีวารศึกษาทุกแห่ง ควรมีจุดประสงคท่ี์จะแสวงหาผู ้
ไม่รู้จกัพระคริสต ์และน าเขามายงัโรงเรียน น่ีนบัวา่เป็นหนา้ท่ีส าคญัของโรงเรียน อยา่มุ่งแต่เฉพาะอบรม
ลูกหลานของคริสเตียนเท่านั้น ลูกหลานของคนอ่ืนท่ีมิใช่คริสเตียนก็ควรมีโอกาสได้รับการอบรม
เช่นเดียวกนั จริงอยู่ระดบัความรู้ความเขา้ใจย่อมจะแตกต่างกบัลูกหลานของคริสเตียนอยู่บา้ง แต่ทาง
โรงเรียนควรจดัชั้นใหเ้หมาะสม 

มิชชัน่คืออะไร คริสตศาสนาเขา้มาในประเทศไทย ก็ดว้ยองคก์ารหน่ึงซ่ึงเรียกวา่มิชชัน่ เม่ือ 
คริสตจกัรมีก าลงัพอสมควรแลว้ เขาก็ส่งคนของคริสตจกัรออกไปสอนและประกาศกิตติคุณ

นอกคริสตจกัร และนอกต าบลท่ีตั้งของคริสตจกัร และห่างไกลออกไปจนนอกประเทศท่ีคริสตจกัรตั้งอยู ่
องคก์ารของคริสตจกัรออกไปตั้งท าการสอนนอกประเทศท่ีคริสตจกัรของตนตั้งอยูน้ี่เอง เรียกวา่ มิชชัน่ 
ในประเทศไทยมีมิชชัน่เขา้มาท างานอยูห่ลายคณะดว้ยกนั 

ในโรงเรียนรววีารศึกษา ควรมีบทเรียนท่ีจะสอนถึง องคก์ารมิชชัน่บา้ง พึงจ าไวเ้สมอวา่ มิชชัน่
ก็คือตวัแทนของคริสตจกัรท่ีออกไปท าการแทนคริสตจกัร เช่นองคก์ารอเมริกนัเพรสไบเตอเรียนมิชชัน่
ก็เป็นตวัแทนคริสตจกัรเพรสไบเตอเรียนในอเมริกา นอกจากน้ีครูรวีวารศึกษาควรสอนให้นกัศึกษารู้จกั 
มิชชัน่อ่ืน ๆ อีก เช่น คริสเตียน มิชชั่นเนรีอะไลแอนส์มิชชั่นเซเวนเดยแ์อดเวนติสมิชชั่น เซิเชสออฟ
ไครส์มิชชัน่ ฯลฯ 

ในบทเรียนรววีารศึกษา ตามปรกติก็มีบทเรียนเร่ืองมิชชัน่น้ีอยูอ่ยา่งนอ้ย 1 หรือ 2 บทเสมอทุก
ปีครูจะเร่ิมการสอนดว้ยน าเร่ืองใน กิจการ 13:1-52 มาเป็นแนวสอนก็ได ้เปาโลไดช่ื้อวา่เป็นจาริกทูต 

 (มิชชัน่นารี) ส าคญัท่ีสุดของโลกคนหน่ึง 
สภาคริสตจกัร เม่ือในประเทศหน่ึงมีคริสตจกัรเกิดข้ึนมากมาย และมีลทัธินิกายแตกต่างกนั

หลาย ๆ อย่าง ก็มกัพยายามหาวิธีมารวมกัน ตามแนวพระด าริของพระเยซู (ยอห์น 17:20-21) การท่ี
คริสตจกัรพยายามรวมกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัเช่นน้ี ย่อมเป็นแบบอย่างอนัดีแก่คนท่ียงัมิไดเ้ล่ือมใส
ในคริสตจกัรและเป็นประโยชน์ท่ีจะใหค้ริสตจกัรบริหารงานภายในประเทศนั้น ๆ ง่ายเขา้ดว้ย 
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สากลสภาแห่งคริสตจกัร สภาคริสตจกัรในประเทศต่าง ๆ ในโลกน้ี รวมทั้งคริสตจกัรในลทัธิ
นิกายต่าง ๆ มาประชุมพร้อมกนั ไดห้ารือตกลงท่ีจะประกอบกิจการบางอยา่งของคริสตจกัรร่วมกนั ท า
ให้เกิดเป็นสากลสภาแห่งคริสตจกัรข้ึนแลว้ กระท าให้คริสตจกัรทัว่ไปมีความสัมพนัธ์เป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั พยายามท าความเขา้ใจกนั ช่วยเหลือกนัและกนั ไม่พยายามแบ่งแยกใหข้าดจากกนัต่อไป กระท า
ใหโ้ลกมองเห็นความสนิทสนมกลมเกลียวของคริสตจกัรดีข้ึน เม่ือคริสตจกัรรวมกนัไดม้าก ๆ เช่นน้ี เรา
ก็เรียกไดว้า่เป็นคริสตจกัรสากล 

ในโรงเรียนรวีวารศึกษา ควรจดัการสอนให้เขา้ใจถึงคริสตจกัรสากล และให้ศึกษาต่อไปว่า
คริสตจกัรได้กระท าคุณประโยชน์อะไรให้แก่โลกบา้ง แม้วิชาน้ีจะเป็นของใหม่อยู่มากก็จริง แต่ก็มี
ต าหรับต าราท่ีจะหามาศึกษากนัได ้

ในบทเรียนเร่ืององค์การมิชชัน่ หรือคริสตจกัรสากลน้ี โรงเรียนจะช่วยให้นกัศึกษามองเห็น
ความหวงัดีของคริสตจกัรต่างประเทศ และเร้าใจให้คริสตจกัรของตนเกิดความอุตสาหะท่ีจะมองไกล
ออกไปจากวงงานคริสตจกัรของตนเอง กระท าให้เป็นคนมีใจกวา้ง ไม่เห็นแก่ตวัและมีความเห็นอกเห็น
ใจกนั ไม่เหยยีดหยามต่างชาติ หรือคริสเตียนชาติอ่ืน 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
      ก. คืออะไร 
    มิชชัน่  {ข. มิชชัน่ในประเทศไทย 
มิชชัน่และคริสตจกัรสากล{ สภาคริสตจกัร 
    สากลสภาแห่งคริสตจกัร 

 
ค าถามทดสอบ 
1. โรงเรียนรววีารศึกษาควรพยายามสอนผูใ้ดบา้ง 
2. มิชชัน่ คืออะไร 
3. ในประเทศไทยน้ีมีมิชชัน่อะไรมาท างานอยูบ่า้ง 
4. สภาคริสตจกัรมีวตัถุประสงคอ์ยา่งไร 
5. สากลสภาแห่งคริสตจกัรคืออะไร มีไวเ้พื่อประสงคอ์ะไร 
6. ท าไมโรงเรียนรววีารศึกษาตอ้งสอนเร่ืองราวอนัเก่ียวกบัคริสเตียนประเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 
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ภำคที ่4 

นักเรียน 
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บทที ่1 ควำมส ำคญัในกำรทีจ่ะต้องรู้จักนักเรียน 

อนุสาวรียท่ี์ท าดว้ยหินอ่อนหรือศิลาสีเทา ยอ่มรู้จกัพงัท าลาย และคนก็ไม่ใคร่อ่านค าท่ีจารึกไว ้
“จงสลกัช่ือของท่านไวท่ี้ใจของมนุษย ์เพราะเขาเท่านั้นแหละท่ีเป็นอมร” ธีโอดอร์ แอล ไคเล่อร์ 

1. ท าไมครูจึงตอ้งศึกษาใหรู้้จกันกัเรียน 
(1) ความตอ้งการของนกัเรียนท าให้ตอ้งศึกษา ชาวสวนไม่ตอ้งศึกษาวิธีดูแลรักษาสวนของตน

ให้ดีท่ีสุดหรือ เขารดน ้ าตน้ไมบ้างตน้มาก บางตน้น้อยบางตน้ตอ้งการแสงแดดมาก บางตน้ไม่ตอ้งการ
เลย 

ช่างเส้ือไม่ต้องตัดแบบเส้ือของตนให้เหมาะแก่เจ้าของเส้ือแต่ละคนดอกหรือ ฉะน้ีครูจึง
จ าเป็นต้องรู้จักจิตใจของศิษย์ เพราะว่าครูเป็นผูป้ลูกเมล็ดพืชไวท่ี้ใจเด็ก และดัดแปลงวิธีการอัน
กวา้งขวางของตนใหเ้หมาะแก่ชีวติของเด็กแต่ละคน 

(2) ธรรมดาการสอนท าให้ตอ้งศึกษา ครูไม่ใช่ช่างป้ันดินเพราะดินเป็นกสานต์ิ ไม่มีปฏิกิริยา
ตอบหรือขดัขืน และครูไม่ใช่ช่างแกะสลกั ท่ีจะใชค้อ้นหรือส่ิวสกดัมุมท่ีไม่ตอ้งการนั้นทิ้งไปให้เหลือแต่
ส่วนท่ีงดงาม เพราะหินอ่อนไม่คดัคา้นหรือยินยอมแต่เด็กไม่ใช่หินอ่อน ครูไม่ใช่สหายท่ีใจดีท่ีจะคอย
บรรจุเขา้ในใจของศิษยอ์ย่างบรรจุของไวใ้นกล่องเพื่อจะน าออกมาเม่ือตอ้งการ การสั่งสอนไม่ใช่เป็น
การบอกบทเรียนหรือฟังบทเรียน ส่ิงเหล่าน้ีเป็นแต่ส่วนหน่ึงของวธีิการเท่านั้น 

“การสอนก็คือ การกระท าให้อีกคนหน่ึงรู้จกัและรู้สึกถึง ความชอบธรรม (ความถูก) แล้วก็
กระท าตาม” 

2. ครูตอ้งรู้อะไรในเร่ืองนกัเรียนบา้งเม่ือไดศึ้กษาในตวัเด็ก ครูจะทราบถึง 
(1) อตัลกัษณ์ (ลกัษณะทัว่ ๆ ไปของเด็ก) วา่ค่อยเติบใหญ่ข้ึนมาอยา่งไร เพื่อเขาจะส านึกวา่เด็ก

อายตุ่างกนัตอ้งไดรั้บการปฏิบติัต่าง ๆ กนัดว้ย 
(2) ความสนใจเฉพาะอย่างของนักเรียน ครูตอ้งดูว่าเล็ก ๆ เกิดความสนใจแลว้ จึงจะมีความ

ตั้งใจเกิดข้ึน เขาตอ้งคน้ให้ทราบความจริงว่าส่ิงใดเด็กชายสวสัด์ิชอบ และเด็กชายไสวไม่ชอบ เม่ือครู
ทราบเช่นน้ีแลว้ จึงจะเขา้ใจถึงเด็กไดท้างความสนใจเฉพาะอยา่งของเด็กแต่ละคน น่ีเป็นทางท่ีมี 

อุปสรรคน์อ้ยท่ีสุด 
(3) ความหมายแห่งการกระท าของเด็ก ทารกร้องไห้เพื่อเรียกร้องความสนใจท่ีตวัเขาตอ้งการ

หรือเรียกร้องส่ิงท่ีเขาอยากได ้เด็ก ๆ อยากไดเ้คร่ืองเล่น และเด็กท่ีหนีบา้นหรือโรงเรียนก็เป็นเร่ืองท่ีบอก
ใหแ้จง้วา่จิตใจหรือความปรารถนาของเขายงัไม่ไดรั้บความอ่ิม ถา้ครูทราบความจริงตามธรรมชาติเช่นน้ี
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และพยายามปรนนิบติัให้พอเพียงให้งานของครูเป็นงานป้องกนั ไม่ใช่งานแกไ้ขแลว้บรรดาเด็ก ๆ ก็จะ
ติดโรงเรียนรววีารศึกษา 

การท่ีเด็กบิดข้ีเกียจ หรือท่ีเด็กผูช้ายฮาป่าหรือเด็กผูห้ญิงหวัเราะคิก ๆ คกั ๆ นัน่เป็นเคร่ืองหมาย
แห่งความเจริญตามธรรมชาติ เร่ืองต่าง  ๆ เหล่าน้ีครูตอ้งเป็นผูแ้นะน าให้ถูกทาง ไม่ใช่สักแต่จะบีบบงัคบั
มีเด็กผูช้ายหลายคนเสียไป เพราะบิดามารดาและครูไม่ทราบกิริยาอาการเช่นน้ีอยา่งถูกตอ้ง 

(4) เด็ก 2 แบบ เราอาจแยกเด็ก ๆ ออกไดเ้ป็น 2 จ าพวกใหญ่ ๆ คือ พวกชัว่แล่น และพวกสุขุม 
แต่บางคนก ้าก่ึงก ้ากลาง ใน 2 พวกน้ี 

(ก) เด็กชั่วแล่น เหมือนอย่างรถยนต์สต๊าร์ทง่าย แต่เวลาสต๊าร์ทท าเสียงดงั ไปไวและน่าดูแต่
อึกอกัเขาหยดุกึกลงก็ได ้เป็นเด็กท่ีมีความร้อนรนและมีความกระเทือนใจสูง เขา้ใจไดเ้ร็วตดัสินใจไดไ้ว
แต่ก็เปล่ียนใจไดง่้ายและเร็วดว้ยท าก่อนคิดเก็บความรู้ไดเ้ร็วและลืมง่ายลืมเร็วดว้ย 

(ข) เด็ก “สุขมุ” เป็นเด็กสงบและคิดมากตอบชา้แต่ลองไดห้นัแลว้ก็มุ่งตรงไปทีเดียว ทีแรก ๆ ก็
ดูท่าทีไม่เป็นท่ีน่าสนใจเท่าใดนกั แต่นานเขา้จะดูเขา้ทีมากข้ึน เป็นการยากท่ีเด็กชนิดน้ีจะไดค้วามรู้ แต่
พอเขาไดเ้รียนรู้อะไรสักคร้ังหน่ึง เขาจะยดึความรู้นั้นไวไ้ดน้าน 

3. ครูจะศึกษานกัเรียนไดอ้ยา่งไร 
(1) อ่านหนงัสือการศึกษาเร่ืองเด็กอยา่งดี ๆ ท่ีหาได ้ดว้ยความเอาใจใส่ท่ีสุด 
(2) คอยสังเกตดูเด็ก  (อยา่ใหเ้ขารู้ตวัวา่ถูกสังเกต) 
(3) ไปเยี่ยมตามบา้น สังเกตดูว่าเขาไดรั้บการท าโทษอย่างไร สังเกตจากเหตุท่ีเขาตอ้งกระท า

ตาม วา่เขากระท าเพราะความกลวัหรืออยา่งไร สังเกตดูบรรยากาศในบา้น 
(4) คอยหาโอกาสให้เขาไดพ้บท่าน ในดา้นสังคมและให้พบพร้อมกนัมาก ๆ ทั้งชั้นก็ได ้อย่า

พดูเร่ืองศาสนากบัเขาเสียทุกคร้ังเม่ือท่านพบเขา 
(5) ให้ทราบถึงมิตรสหายของเขา งานของเขา การเล่นของเขาและแผนการด าเนินชีวิตของเขา

ดว้ย จงรู้จกัเด็กวนัจนัทร์ เด็กวนัเสาร์ จะไดรู้้จกัเด็กวนัอาทิตยไ์ดดี้ 
4. ครูจะใชค้วามรู้เร่ืองนกัเรียนไดอ้ยา่งไร 
(1) พยายามชอบส่ิงท่ีเด็กชอบ (ถ้าท าได้ดว้ยความเหมาะสม) และท าให้เด็กรับท่าน เม่ือเป็น

อยา่งน้ีจะก่อใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั 
(2) ศึกษาส่ิงท่ีเด็กรู้แลว้ พยายามโยงบทเรียนของเราเขา้กบัส่ิงท่ีเด็กรู้นั้น ดูเขาเล่นและให้เขา

อธิบายเคร่ืองเล่นของเขาใหฟั้ง 
(3) ตอ้งตดัสินเขาอยา่งยติุธรรมท่ีสุดและใหต้วัเราเป็นเขาไวใ้จได ้
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
      1. ความตอ้งการของเด็ก 
   1. ท าไม   {2. ธรรดาของการสอน 
      1. อตัลกัษณ์ 
   2. คืออะไร  {2. ความสนใจ 
ความส าคญัในการ{     3. การกระท า 
ท่ีจะรู้จกันกัเรียน      1. อ่าน 
   3. อยา่งไร  {2. สังเกต 
      3. เยีย่ม 
   4. ประโยชน์ท่ีจะไดแ้ก่ครู 

 
ค าถามทดสอบ 
1. ท าไมจึงเป็นท่ีจะตอ้งทราบจิตใจของเด็ก 
2. ท าไมจึงวา่ครูไม่เหมือนกบัช่างแกะสลกัหรือช่างป้ัน 
3. การสอนคืออะไร 
4. มีสามส่ิงท่ีครูควรทราบเร่ืองนกัเรียน คือ อะไรบา้ง 
5. เม่ือเราทราบถึงการกระท าของเด็ก เราจะทราบอะไรไดอี้กบา้ง 
6. เด็ก “ชัว่แล่น” คือเด็กชนิดใด 
7. เด็ก “สุขมุ” คือเด็กชนิดใด 
8. ครูจะศึกษาเร่ืองเด็กไดอ้ยา่งไร 
9. ครูจะใชค้วามรู้ในเร่ืองเด็กไดอ้ยา่งไร 
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บทที ่2 รู้จักเดก็โดยกำรเล่นของเดก็ 

“ใหเ้รามาอยูก่บัเด็กกนัเถอะ” –โฟรเบล 
เด็กนกัเรียนชั้นหน่ึง ออกเดินไปพร้อมกบัครูทราบว่าหนทางนั้นไกลเกินกว่าท่ีเขาคาดหมาย 

เขาก็อ่อนเปล้ีย และการสนุกสนานในตอนบ่ายก็หมดสนุกไป แต่ครูท่ีมีไหวพริบดี พอสังเกตเห็นความ
ยุง่ยากท่ีจะเกิดข้ึน ก็รีบเปล่ียนชั้นของเขาเป็นกองทพัท่ีก าลงัออกรบ และน าเขาเดินร้องเพลงไปจนส้ิน
หนทางถึงจุดหมายปลายทางอยา่งสบายใจและร้อนรน น่ีแหละการเล่นมีอ านาจรุนแรงดงัข้ึน 

ความพอใจในการเล่น ฝังลึกอยูใ่นจิตใจของเด็กธรรมดาทัว่ไปทุกคน 
ครูทุกคนตอ้งเขา้ใจดีวา่มีการกระท าอนัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตของเด็ก 
1. การเล่นอ านวยตามความตอ้งการของเด็ก 
(1) ฝ่ายกาย 
ก. การเล่นใชก้ าลงังานท่ีเหลือให้หมดส้ินไป เด็กท่ีถูกขงัหรือถูกกกัให้อยูเ่งียบ ๆ และให้สนใจ

อยูเ่สมอนั้น เขาสระสมก าลงังานไวม้าก ถา้ไม่มีทางออก ก าลงังานท่ีสระสมไวค้งดนัจุกออกมาจนได ้
และก่อใหเ้กิดอนัตราย ถา้มีเด็กคนใดท่ีเม่ือออกจากห้องรวีวารศึกษา ก็เอ็ดตะโรตามระเบียงหรือส่งเสียง
ขรมตามหอ้งขา้งเคียง ก็พึงเขา้ใจเถอะวา่ ก าลงังานส าหรับการเล่นของเขาตอ้งมีทางออก 

ข. การเล่นนั้นฝึกหดัเด็กไวส้ าหรับชีวติภายหนา้ การเล่นลูกบอลล ์เล่นสะเกต การวา่ยน ้ าเหล่าน้ี
เป็นการออกก าลงัมดักลา้มเน้ือ อากาศสดช่ืนและแสงแดด จะช่วยสร้างรากฐานอนัไวใ้จไดส้ าหรับชีวิต
ผูใ้หญ่ให ้

(2) ฝ่ายจิตใจ ชีวิตทางดา้นจิตใจ จะเจริญเติบโตไดโ้ดยการเล่น เด็ก ๆ จะกระปร้ีประเปร่าและ
การตดัสินใจของเขาจะไดรั้บการฝึกอนัสมควร 

(3) ฝ่ายศีลธรรม ความยุติธรรม ความไม่เห็นแก่ตวั ความจงรักภกัดี เป็นคุณธรรมซ่ึงจะไดม้า
ดว้ยการเล่น ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่ือฟัง ด าเนิน “ตามกติกาของการเล่น” จะก่อให้เกิดคุณลกัษณะอนั
เป็นท่ีน่านบัถือหลายอยา่งหลายประการ 

2. การเล่นนั้นเผยใหป้ระจกัษค์วามโนม้นา้วของเด็กนกัเรียน 
(1) ทารกเป็นนกัคน้ควา้ สัมผสัท่ีกระหายของเขานั้นจะตอ้งการเสียงใหม่ ภาพใหม่ และรสใหม่

มาเล้ียงให้อ่ิมหน า และส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นมูลฐานแห่งชีวิตอนาคตของเขาต่อไป และพอใจจะดึง บิด ฉีก 
ของทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเขาฉวยมาได ้น่ีไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนซน แต่เพราะเขาก าลงัท่ีจะปรนปรือต่อความ
ปรารถนาของการคน้ควา้ของเขาต่างหาก ทารกท่ีเอาศีรษะท่ิมเขา้ไปในกลองนั้นไม่ใช่เขาประสงคอ์ยา่ง
อ่ืน เขาอยากหาดูวา่ อะไรท าให้กลองมีเสียงดงั การเล่นของเขาเป็นการทดลองและเป็นการลองอยูล่  าพงั 
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เขาไม่พะวงในการท่ีจะตอ้งเผื่อแผ่เจือจานแก่ใครต่อใครท่ีไหน เขาจะสนุกสนานอยู่กบัเคร่ืองเล่นแต่
ล าพงัไดอ้ยา่งสบาย 

(2) เด็กเป็นนกัแข่งขนั เขาอยากไดคู้่แข่งท่ีจะมาแข่งฝีมือกบัเขา เขายงัไม่ไดรั้บการฝึกหัด ใน
การท่ีจะเก็บความเห็นแก่ตวัไวเ้สีย  เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม การเล่นของเขาตอ้งการฝีมือ และ
ความรู้มากกวา่การเล่นของทารก เขาเป็นนกัเลียนแบบเด็กหญิงเล่นหมอ้ขา้วหมอ้แกง เด็กผูช้ายเล่นเป็น
โปลิศจบัขโมย หรือเป็นพนกังานดบัเพลิง 

(3) หนุ่มสาวเป็นนักสหกรรม เขามีสัญชาตญาณอยู่เป็นหมู่ เขาสมคัรเขา้เป็นพรรค และมี
เคร่ืองหมายของพรรค เขาชอบฟุตบอล บาสเกตบอลและปิงปอง เขาชอบกีฬาท่ีใชส้มองและมีการเล่น
เป็นพวก ๆ เขาบูชาการยอมเสียสละ ถา้ยิ่งมีเพศตรงขา้มมาคอยดูอยูด่ว้ยแลว้เขาก็ตอ้งการจะแสดงหรือ
กระท าอยา่งดีท่ีสุด 

3. การเล่นกระท าให้เด็กพอใจในหน้าท่ีของตน เด็กคนใดจะเล่นสร้างบา้นหรือสร้างท านบ
ตลอดเวลาบ่ายก็ได ้แต่ถา้จะใชใ้หข้นถ่านหรือวิง่ไปท าธุระอะไรสักหน่อยก็รู้สึกเหน่ือยมาก แต่จะให้เล่น
สักคร่ึงวนัก็ไม่เป็นไร การงานเป็นส่ิงท่ีเด็กถูกบงัคบัให้ท า แต่การเล่นเป็นส่ิงท่ีเด็กยินดีท าตามปกติวิสัย 
(การงานคือ “ส่ิงท่ีตอ้งกระท า” แต่การเล่นเป็นงานท่ีเด็กยินดีท าตามปกติวิสัย “เป็นส่ิงท่ีอยากกระท า”) 
ถา้เด็กไดก้ระท าส่ิงใดท่ีเด็กอยากท าเพราะเขาชอบ ความคิดท่ีวา่ส่ิงท่ีท านั้นเป็นงานก็หายไป จิตใจท่ีว่า
เป็นการเล่นก็เขา้มาแทนท่ี 

4. ค่าของความรู้ขอ้น้ีจะเป็นประโยชน์แก่ครูสอนรววีารศึกษาอยา่งไรบา้ง 
(1) การท่ีครูทราบว่า “ท าไม” เด็กนกัเรียนจึงเล่น จะท าให้ครูทราบถึงส่ิงท่ีเด็กสนใจและร่วม

จิตใจกบัเด็กได ้
(2) การท่ีครูทราบ “ความโนม้นา้วของเด็ก” จะสามารถปรับปรุงการสอนของตนให้เหมาะกบั

ความตอ้งการเฉพาะของเด็กได ้
(3) เพราะเราจะเล่นกันจริงจังในงานรวีวารศึกษาไม่ได้ แต่เราก็ยงัจะน าหลักการเล่นมา

คลุกเคลา้เขา้กบัการงานของเราได ้การเปล่ียนท่าที เดินขบวน ร้องเพลงท่ีหนุนใจ เล่าอะไรพร้อม ๆ กนั 
สามารถท่ีจะบรรเทาชัว่โมงท่ีจะตอ้งเรียนกนัอยา่งซ ้ า ๆ ซาก ๆ ได ้
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
       1. ฝ่ายกาย 
 1. การเล่นอ านวนผลตามตอ้งการ   2. ฝ่ายจิตใจ 
       3. ฝ่ายศีลธรรม 
       1. ทารกเป็นนกัคน้ควา้ 
 รู้จกัเด็กโดย 2. การเล่นเผยใหป้ระจกัษค์วามโนม้นา้ว  2. เด็กเป็นนกัแข่งขนั 
  รู้จกัการเล่น       3. หนุ่มสาวเป็นนกัสหกร

รม 
 ของเด็ก  3. การเล่นกระท าใหเ้ด็กพอใจใน 
    หนา้ท่ีของตน     
       1. ความเห็นอกเห็นใจ 
4. ประโยชน์แก่ครู    2. ดดัแปลงปรับปรุง 
3. เปล่ียนแปลงไม่ซ ้ าซาก 

 
ค าถามทดสอบ        
1. การเล่นอ านวยผลตามความตอ้งการของเด็กอยา่งไร 
2. การเล่นช่วยใหจิ้ตใจของเด็กเติบโตข้ึนอยา่งไร 
3. การเล่นกระท าอะไรแก่จิตใจของเด็กดา้นศีลธรรมบา้ง 
4. การเล่นเผยใหเ้ห็นอะไรเก่ียวกบัทารก 
5. การเล่นเผยใหเ้ห็นอะไรเก่ียวกบัเด็ก 
6. การเล่นเผยใหเ้ห็นอะไรเก่ียวกบัหนุ่มสาว 
7. การเล่นต่างกบัการงานอยา่งไร 
8. ความรู้ในเร่ืองน้ีเป็นประโยชน์แก่ครูสอนรววีารศึกษาอยา่งไรบา้ง 
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บทที ่3 วยัเดก็พวกเลก็ (พวกอนุบำล) (อำยุ 4 และ 5 ขวบ) 

เพื่อความเขา้ใจง่าย เราจึงแบ่งคนออกเป็น 3 วยัดงัน้ี 
ตั้งแต่อาย ุ4-11 ปี เรียกวา่ วยัเด็ก และแบ่งวยัเด็กออกเป็น 3 พวก 
พวกเล็ก อาย ุ4-5 ปี พวกอนุบาล 
พวกกลาง อาย ุ6-8 ปี พวกประถม 
พวกใหญ่ อาย ุ9-11 พวกมธัยมตน้ 
ตั้งแต่อาย ุ12-23 ปี เรียกวา่ วยัรุ่นและแบ่งวยัออกเป็น 3 พวก 
พวกเล็ก อาย ุ12-14 ปี พวกมธัยมปลาย 
พวกกลาง อาย ุ15-17 ปี พวกนิสิต 
พวกใหญ่ อายุ 18-23 ปีอนุชน (คนหนุ่มสาว) และพวกท่ีมีอายุตั้งแต่ 24 ปีข้ึนไป เรียกว่า วยั

ผูใ้หญ่ 
เด็กอายนุอ้ยท่ีสุดท่ีมาเรียนรววีารศึกษา คือ พวกอนุบาล พวกน้ีมีอตัลกัษณ์และความตอ้งการซ่ึง

เราตอ้งศึกษาอยา่งใกลชิ้ด 
1. ความเจริญฝ่ายกาย 
(1) น่ีเป็นระยะท่ีร่างกายมีการเติบโตรวดเร็วท่ีสุด เด็ก ๆ จะเติบโตเร็วจนมารดาท่ีช่างกระเหม็ด

กระแหม่จะตกใจในเร่ืองเส้ือและกางเกงของเด็ก มารดาบางคนตอ้งการให้สวสัด์ิและเสาวนียส์วมเส้ือผา้
ท่ีเขาใช้อยู่ปีกลายน้ีอีก แต่มาปีน้ีก็คบัหมดแลว้ เด็ก ๆ พวกน้ีก าลงัเติบโตรวดเร็ว เวลาท าการสอนตอ้ง
ค านึงถึงร่างกายของเด็ก เขาตอ้งออกก าลงัและหยดุพกั 

(2) การท่ีเด็กเติบโตรวดเร็วเช่นน้ีท าให้ไม่มีเวลาหยุดพกัธรรมชาติตอ้งระวงัมิให้เจริญแต่ดา้น
เดียวเด็ก ๆ ท่ีใช้น้ิวเทา้เตะและเล่นอะไรต่ออะไร และเด็กบางคนส่งเสียงและขยุกขยิกอยูไ่ม่สุขนั้น เขา
ก าลงัออกก าลงักลา้มเน้ือของเขา สัตวดิ์รัจฉานท่ีไม่เคล่ือนไหวนั้นคือสัตวท่ี์ตายแลว้ ร่างกายส่วนใดท่ีไม่
เคล่ือนไหวไม่ออกก าลงัก็ตอ้งหดหู่และลดขนาดลง ตามธรรมชาติการอยูไ่ม่สุขเป็นการท่ีธรรมชาติจดัให้
ไดค้วามเติบโตรอบดา้นนัน่เอง 

2. ความเจริญฝ่ายความคิด 
สัมผสัต่าง ๆ มีความกระหายลน้เหลือ ไวต่อส่ิงใหม่ท่ีมาถูกสัมผสั ทารกใช้สัมผสัของเขา เขา

หัดพูด และมีแนวคิดแรกอย่างแปลกในเร่ืองส่ิงต่าง ๆ และรวบรวมส่ิงอะไรต่าง ๆ แปลก ๆ ไวอ้ย่าง
มากมายเขาเรียนมากทางตา แต่ครูท่ีดีจะพยายามเสนอให้เขาครบทุกสัมผสั ในการสอนเร่ืองพระวิหาร 
เขาจะบรรยายเป็นถอ้ยค า หาภาพหรือรูปป้ันของพระวิหารมาให้ดู และยอมให้เด็กไดลู้บคล าส่ิงเหล่าน้ี 
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ชะรอยครูจะยอมใหเ้ด็กสร้างวหิารข้ึนสักคร้ังหน่ึงดว้ยตนเอง เป็นหุ่นจ าลองหรือภาพจ าลองก็ไดส่ิ้งพิมพ์
ใจท่ีสัมผสัต่าง ๆ สนบัสนุนใหน้ั้นยอ่มจะปรากฏเตม็ชดัเจน และถาวรยิง่ข้ึน 

(1) ความอยากรู้อยากเห็นเป็นลกัษณะเด่นของเด็กวยัเร่ิมแรก เด็กอยากทราบถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงต่าง ๆ เขาถามวา่ส่ิงนั้นมีไว ้“ท าไม” “อยา่งไร” และ “เพื่ออะไร” เขาเห็นรุ้งแลว้ก็อยากทราบ
ต่อไปวา่ นัน่คืออะไร ความอยากรู้อยากเห็นเป็นส่ิงจ าเป็นส่ิงแรกในการแสวงหาความรู้ 

(2) การเลียนแบบ เป็นลกัษณะเด่นอีกอยา่งหน่ึงของทารก เม่ือเรากล่าวว่า “ความอยากรู้อยาก
เห็นวางรากฐานของความรู้ และการเลียนแบบยอ่มวางรากฐานของอตัลกัษณ์” เด็กยอ่มเลียนแบบของคน
อ่ืน ๆ เขาพดู รับประทาน และคิดอยา่งบิดามารดาหรือผูอ่ื้นท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัเขา 

เพราะขอ้น้ีเองเราจึงเห็นวา่ บุคคลิกลกัษณะของครูมีค่าในการป้ันชีวิตของเด็กอยา่งใหญ่หลวง 
ครูควรเป็นบุคคลในอุดมคติ “เขาจะเหมือนครู” “จะเหมือนนักเรียนในชั้น” ท่าทางอารมณ์และการ
แสดงออกของครู จะเป็นเหมือนเงาสะทอ้นในกระจกท่ีอยู่ตรงหน้าของเด็ก ความโกรธ การเห็นแก่
ตัวการสะเพร่า การขาดความเคารพ โลกียวิสัย เหล่าน้ีจะเป็นส่ิงพิมพ์ใจฝังลึกในชีวิตของเด็ก 
ส่ิงแวดลอ้มเป็นส่ิงส าคญัในการก่อสร้างอตัลกัษณ์ของเด็กดว้ย 

เพราะเหตุน้ีเอง ครูรววีารศึกษาตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีอตัลกัษณ์พน้ครหา และประกอบดว้ยพระคุณ
แห่งพระวญิญาณบริสุทธ์ิของพระเจา้ท่ีเป็นส่ิงชกัจูงใจ จงจ าถอ้ยค าของคนท่ีไม่พอใจในคริสเตียน ท่ีเขา
พดูไวด้งัน้ี “ท่ีท่านเป็นอยูน้ี่มนัดงัเสียจนฉนัไม่ไดย้นิส่ิงท่ีท่านพดู” 

(3) ความคิดค านึง (Imagination) ชีวิตเร่ิมแรกของเด็กเป็นชีวิตของความคิดฝัน ส าหรับเด็ก ๆ 
ไมท่ี้มีผา้พนัจะเป็นตุก๊กาสวยงามของเขา และกา้นกลว้ยเป็นมา้ตวังามของเขา เขาอยูใ่นโลกท่ีเขา “ต๋ีต่าง
วา่” 

เขายงัไม่สามารถท่ีจะเขา้ใจในความผิดแผกระหวา่งของท่ีคิดฝัน และของจริง เพราะเหตุน้ีเอง
จึงเป็นเร่ืองท่ีเราวา่เด็กโกหก บางคร้ังบางคราวส่ิงท่ีเขาคิดฝันนั้นเป็นจริงเป็นจงัเสียเหลือเกิน จนเขาไม่
สามารถบอกไดว้า่ไหนจริงไหนเป็นนิยาย ส่ิงท่ีเขาไดเ้ห็นและไดก้ระท าเป็นส่ิงท่ีเขารู้สึกวา่เป็นความจริง
และเขาก็พดูส่ิงนั้นวา่เป็นความจริง ความไม่จริงเหล่าน้ีไดเ้จริญข้ึนไปมากจนเป็นความจริง เราจะเฆ่ียนตี
เด็กเพราะเร่ืองน้ียอ่มไม่ถูกตอ้ง ถา้ระวงักนัดีแลว้เขาจะค่อย ๆ ลืมความนึกฝันเหล่าน้ี แลว้จึงบอกเล่ากนั
ใหถู้กตอ้งเสียใหม ่

3. ความเจริญดา้นศีลธรรมและจิตใจ 
(1) ความสนใจตนเอง เด็กอนุบาลเป็นคนเห็นแก่ตวั เพราะเขารู้จกัตวัเขาคนเดียวและรู้จกัส่ิง

ต่าง ๆ ท่ีมาเก่ียวพนักบัชีวติของเขา เขายงัเด็กเกินท่ีจะเขา้ใจในสิทธิของผูอ่ื้น เขาตอ้งไดต้ามท่ีเขาตอ้งการ
แต่ถา้เราน าเขาไปในทางท่ีถูกแลว้ เขาจะเขา้ไปสู่การกระท าท่ีไม่เห็นแก่ตวั และท่ีน่ารักได ้
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(2) ความไวใ้จ เด็ก ๆ มีชีวติอยูด่ว้ยความไวใ้จ เขาไม่สงสัยค าพดูของพอ่หรือแม่ เขาไม่กงัวลต่อ
ความยุ่งยากหรืออนัตราย นัน่น่ะไม่มีใครดูแลเขาดอกหรือ เขาไม่มีความอายท่ีจะบอกวา่เขาตอ้งพึ่งใคร
และเขาพอใจท่ีจะเกาะมือบิดาเดินไป ตามถนนหนทางเขาจะวางใจในฤทธ์ิเดชของพระเจา้ และความรัก
ของพระคริสตโ์ดยไม่มีปัญหาเลย 

(3) ความซ่ือสัตย ์เด็ก ๆ เป็นคนตรง และไม่หว ัน่ไหวต่อกลอุบายหรือความอ่อนสุภาพ ถา้เขา
พดูอยา่งไรเขาก็หมายอยา่งนั้น 

ค าแนะน าส าหรับครู ของเด็กอนุบาล 
1. ใหเ้ด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงอยูร่วมกนัไดใ้นชั้น เขายงัไม่มีความคิดแตกต่างกนั 
2. ควรจดัส่ิงแวดล้อมให้ดีท่ีสุด ถ้าเป็นได้ควรมีห้องของอนุบาลต่างหาก จัดห้องให้น่าดู 

พยายามใหเ้พลง ค าอธิษฐาน และการกระท าของครู ปลุกเคารพ และการนมสัการใหเ้กิดข้ึนในตวัเด็ก 
3. บทเรียนท่ีสอนควรให้สั้ น และเปล่ียนวิธีกนับ่อย ๆ ควรเป็นเร่ืองง่าย ๆ มีการกระท ามาก ๆ 

และคนเล่าเร่ืองก็ตอ้งเล่าให้ดีถา้ท าอยา่งน้ีไดจ้ะเป็นท่ีพอใจเด็ก เร่ืองพระเทพบิดาและเร่ืองความรักและ
การอารักขาของพระองค ์เร่ืองพระเยซูและมิตรสหายของพระองคแ์ละฤทธานุภาพของพระองคท่ี์จะช่วย 
และความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเช่ือฟังพระด ารัสของพระองค ์เร่ืองเหล่าน้ีจะน าข่าวดีมาสู่เด็ก ๆ 

4. จงน าการกระท าของเด็ก การท่ีจะแสดงออกเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับให้เกิดการพิมพใ์จอย่าง
ถาวรจงพยายามใช้เพลงเดินขบวนประกอบท่าทางให้เกิดประโยชน์ ช่วยเด็กให้แสดงออกเป็นท่าทาง
ตามความจริงท่ีท่านสอนไปแลว้ 

5. การสั่งสอนควรจดัเป็นเร่ืองราว เด็ก ๆ ชอบเร่ือง 
6. จงจ าไวว้า่น่ีเป็นเวลาหวา่นเพื่อจะเก่ียวผลอยา่งมากมายในอนาคต จงหวา่นดว้ยการอธิษฐาน

และความอดทน 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
      1. เจริญรวดเร็ว 
1. ความเจริญฝ่ายกาย     2. อยูไ่ม่สุข 
      1. อยากรู้อยากเห็น 
  วยัเด็กพวกเล็ก 2. ความเจริญฝ่ายความคิด  2. เลียนแบบ 
      3. คิดฝัน 
      1. ความสนใจในตนเอง 
3. ความเจริญฝ่ายศีลธรรมและ    2. ความไวว้างใจ 
   จิตใจ       3. ความซ่ือสัตย ์
 
ค าถามทดสอบ 
1. ท่ีเด็กอยูไ่ม่สุขนั้นท าใหเ้กิดผลส าคญัอะไรบา้ง 
2. จงบอกลกัษณะความเจริญทางดา้นจิตใจของเด็กทั้ง 3 ประการ 
3. ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมีค่าส าหรับอนาคตอยา่งไร 
4. การเลียนแบบชีวติของเด็กมีค่าอะไรบา้ง 
5. จงใหต้วัอยา่งเร่ืองความคิดฝันของเด็กเล็ก ๆ  
6. ความคิดฝันของเด็กดงักล่าว ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในเร่ืองโกหกอยา่งไรบา้ง 
7. จงบอกความเจริญฝ่ายศีลธรรมและจิตใจมาทั้ง 3 ลกัษณะ 
8. เด็กส าแดงความเช่ือฟัง (ความไวใ้จ) ของเขาอยา่งไร 
9. ความซ่ือสัตยข์องเด็กปรากฏออกมาอยา่งไร 
10. บทเรียนชนิดใดเป็นบทเรียนท่ีควรสอนใหแ้ก่เด็กชั้นอนุบาล 
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บทที ่4 วยัเดก็ พวกกลำง (ประถม) (อำยุ 6,7 และ 8 , ขวบ) 

“ถา้ท่านอยากไดส้วนท่ีมีผลไมดี้ จงดูแลสวนตั้งแต่ตน้มีอายุนอ้ย” เด็กวยัน้ี เขารู้จกัโลกท่ีกวา้ง
ยิง่ข้ึนแลว้ เขาเร่ิมสนใจเร่ืองคนและส่ิงของเพิ่มข้ึน และเร่ิมคิดเร่ิมกระท าส าหรับตนเอง 

1. ความเจริญฝ่ายกาย 
เด็กรุ่นน้ียงัคงว่องไวเต็มท่ี พอโรงเรียนเลิกก็รีบออกไปเล่น ถึงแมว้่าตอ้งไปรับประทานก็ไม่

ใคร่จะยอมกลบับา้น แต่เม่ือถูกบงัคบัให้อยูน่ิ่ง ๆ เขาไม่ใคร่จะ “อยูไ่ม่สุข” อยา่งพวกนอ้ย ๆ ของเขา เรา
สามารถปกครองการกระท าของเขาไดบ้า้ง ในเบ้ืองตน้แห่งชีวติเขาพอใจการเคล่ือนไหวไปมาดว้ยตนเอง 
แต่เด๋ียวน้ีเขาพอใจในผลการกระท าท่ีส าเร็จลงดว้ยตนเอง 

2. ความเจริญฝ่ายสังคม 
(1) เม่ือเด็กอายุ 6 ขวบจากบา้นไปโรงเรียนนั้น บรรยากาศดา้นสังคมของเขากวา้งออกยิ่งข้ึน 

โลกของเขาขณะน้ีมีครูและเพื่อนร่วมชั้นร่วมเขา้ดว้ย เขาไม่ใช่ผูป้กครองท่ีเห็นแต่ตวัฝ่ายเดียวต่อไป เช้ือ
ความเจริญดา้นสังคมเร่ิมปรากฏข้ึนมาแลว้ 

(2) เด็กอายุรุ่นน้ีชอบเล่นเป็นหมู่ แต่ต่างคนต่างจะเอาชนะ มีการแข่งขนักนัข้ึนแลว้ ประทวน
แข่งกบัธวชั พยายามจะเอาชนะเขาในการเล่นลูกหินความคิดทาง “ร่วมหวักนั” ดูเหมือนยงัไม่เกิดข้ึน 

3. ความเจริญฝ่ายความคิด 
(1) ความจ า ของเด็กรุ่นน้ีมีมากทีเดียวแต่เป็นไปด้วยบงัเอิญ เขาจ าทั้ งส่ิงดีและชั่วไวใ้ช้ใน

โอกาสหนา้ เด็กรุ่นน้ีอยากรับและเก็บ ถา้ใหจ้  าอะไรขณะน้ีมนัจะคงทนอยูไ่ดน้าน แต่การใคร่ครวญยงัไม่
เจริญเพราะฉะนั้นเร่ืองท่ีจ  าอาจยงัผลร้ายให้ก็ได ้บางทีเขาลืมใจความส าคญัหมด จ าไดแ้ต่ตวัอย่างเท่า
นั้นเอง  

(2) ความคิดฝัน ยงัคงรุนแรงอยู ่เร่ืองท่ีเป็นภาวะต่าง ๆ ไม่เป็นเร่ืองท่ีเขาติดใจ เขากระหายแต่
ความจริงซ่ึงเป็นเร่ืองราวเด่นแก่ใจของเขา แต่คราวน้ีเร่ืองราวตอ้งมีความละเอียดถ่ีถว้นกวา่เม่ือเขายงัเด็ก
อยู ่คราวน้ีเขาเห็นความคิดแผกระหวา่ง เร่ืองในความคิดฝัน และเร่ืองจริง ๆ ไดแ้ลว้ เขาทราบไดว้า่บาง
เร่ืองก็สักแต่วา่เป็นเร่ือง บางเร่ืองเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนจริง 

(3) การเลียนแบบ ทีแรกเขาสนใจในงานคราวน้ีเขาสนใจในผูท่ี้ท  าให้เกิดงานนั้นดว้ย เขาเร่ิม
เลียนแบบจากเพื่อนของเขา ประทวนอยากไดร้องเทา้และลอ้เล่ือนอย่างกบัของธวชั มาลีอยากแต่งผม
และแต่งตวัอยา่งสารภี เขาเลียนการพดู การกระท า และการปฏิบติั 

(4) เหตุผล เร่ิมแยม้ข้ึนบา้งแลว้ เด็กไม่ใคร่เช่ือค าบอกเล่าทุกอยา่ง เขาเร่ิมตั้งตน้คิดเอาเองบา้งละ 
เขาก าลงัปรุงแต่งความคิดของเขาข้ึนเอง 
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4. ความเจริญดา้นศีลธรรม 
(1) สติสัมปชญัญะของเด็กเร่ิมเกิดข้ึนบา้งแลว้ ความรู้สึกในดา้นศีลธรรมยงัอ่อนอยู ่แต่เด็กวนัน้ี

เร่ิมรู้สึกจกัความคิดแผกระหว่างความถูกและความผิดเพิ่มข้ึน จึงสมควรท่ีจะน าเขาให้รู้จกัด าเนินชีวิต
ในทางท่ีถูก 

(2) เขาอยากไดข้องมาเป็นของเขาเอง เราจะเห็นความจริงในเร่ืองท่ีเขาอยากไดส้ัตวเ์ล้ียงของเขา
และพยายามดูแลรักษามนัอยา่งดี น่ีเป็นส่ิงท่ีแสดงทางออกของอาเวคของเขา และช่วยชีวิตของเขาเติบโต
ข้ึนในดา้นความไม่เห็นแก่ตวั ดว้ยการรับใชค้นอ่ืน 

5. ความเจริญดา้นจิตวิญญาณ เด็กท่ีอยู่ในบา้นหรือโรงเรียนคริสเตียนรู้จกัพระเจา้มาตั้งแต่จ า
ความได ้ควรจะเติบโตข้ึนมาอยา่งธรรมดา จนเกิดการตดัสินใจท่ีจะเป็นคริสเตียนไดเ้อง ส่วนเด็ก ๆ ท่ีไม่
เคยได้รับความสนับสนุนในดา้นคริสเตียน ก็คงจะมีคนน าเขาให้มารู้จกั และมารักพระเจา้ ซ่ึงส าแดง
พระองคใ์นพระเยซูคริสต ์

(1) อาเวค เขม้มากแลว้ เด็ก ๆ จะสนองต่อความเมตตาเอ็นดูอย่างทนัท่วงที เขาอยากให้คนอ่ืน
รับเขา และสนองต่อความรักอย่างรวดเร็ว ครูชั้ นประถมจะฝึกอาเวคของเด็กได้ดี ด้วยการเสนอ
แนวความคิดซ่ึงจะปลุกอาเวคท่ีถูกตอ้งข้ึนมา แลว้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ไดส้ าแดงความรู้สึกเหล่าน้ีโดย
การกระท าความเมตตาเอน็ดู และ การใหข้องแก่กนัดว้ยความรัก 

(2) เร่ิมก่อใหเ้กิดนิสัยความเป็นอยูอ่ยา่งคริสเตียนไดแ้ลว้ ควรหนุนใจเด็กให้อธิษฐาน อ่านพระ
คมัภีร์ คิดถึงพระเจา้วา่สถิตอยูใ่กลแ้ละรักเราและใหรู้้จกัรักพระเยซู 

ค าแนะน าครูชั้นประถม 
นกัเรียนชั้นประถมควรมีห้องเรียนของตวัต่างหาก ให้มีแสงสว่างท่ีถูกตอ้งมีทางระบายลมดี 

และจดัไวอ้ยา่งเรียบร้อย 
ในแผนกน้ีน่าจะมี บรรเวกษก์เลขานุการและนกัปีอาโนและจดัชั้นเล็ก ๆ ขนาดท่ีมีเด็ก 6 ถึง 8 

คน 
ควรดดัแปลงระเบียบการให้เหมาะกบัเด็กชั้นประถม มีเพลงน่ิมนวลน่านมสัการ การนมสัการ

ทั้งหมดควรใหเ้ป็นท่ีร่าเริงและน่าเคารพ 
ในการสอนนั้น ครูควรเอาความจริงดา้นวญิญาณจิต มาปรุงแต่งใหเ้ป็นเร่ืองราว เล่าใหเ้ด็กฟัง 
จงคดัเลือกบทเรียน ตามวยัมาใหเ้หมาะกบัเด็กชั้นประถม 
พยายามน าการกระท าของเด็กไปตามช่องทางของความเช่ือฟัง  
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จงพยายามสอนจนเด็กทุกคนจะผา่นเขา้ไปสู่แผนกมธัยมตน้ ดว้ยให้มีความส านึกวา่ท่ีจริงพระ
เจา้ก็คือพระเทพบิดานัน่เอง และให้ความไวใ้จว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัเขากบัพระเทพบิดานั้น ก็
เหมือนความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัเขากบัคุณพอ่ของเขา 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  1. ความเจริญฝ่ายกาย  การกระท าต่าง ๆ  
      1. ความสนใจในสังคม 
  2. ความเจริญฝ่ายสังคม { 2. ชอบเล่นเป็นหมู่ 
      1. ความจ า 
วยัเด็กพวกกลาง{ 3. ความเจริญฝ่ายความคิด {2. ความคิดฝัน 
 (ประถม)      3. การเลียนแบบ 
      4. เหตุผล 
  4. ความเจริญดา้นศีลธรรม 1. สติสัมปชญัญะ 
     { 2. อยากเป็นเจา้ของ 
      1. อาเวค 
  5. ความเจริญดา้นจิตวญิญาณ {2.นิสัยของการเป็นอยูอ่ยา่งคริสเตียน 
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ค าถามทดสอบ 
1. จงบอกความจริง 2 ประการ ซ่ึงเก่ียวกบัความเจริญฝ่ายกายของเด็กแผนกน้ี 
2. ความรู้ดา้นสังคมของเด็กแผนกน้ีกวา้งออกไปแค่ไหน 
3. ความเป็นตวัของตวัเองปรากฏข้ึนมาอยา่งไรบา้ง 
4. ความจ าของเด็กแผนกน้ีแปลกอยา่งไรบา้ง 
5. ความคิดฝันของเด็กแผนกน้ี เป็นความคิดฝันท่ีตอ้งการอะไรบา้ง 
6. การเลียนแบบของเด็กแผนกน้ี เก่ียวกบัอะไร 
7. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม ปรากฏอยา่งไรบา้ง 
8. เราจะคาดหมายความเจริญดา้นจิตวิญญาณจากเด็กแผนกน้ีไดอ้ยา่งไรบา้ง  
9. เราจะปลุกอาเวคชนิดท่ีถูกของเด็กใหต่ื้นข้ึนไดอ้ยา่งไร 
10. นิสัยของการเป็นอยูอ่ยา่งคริสเตียนทางใดบา้งท่ีเราควรฝึกหดัใหเ้กิดในเด็กแผนกน้ี 
11. บทเรียนชนิดใดควรดดัแปลงน ามาใชส้ าหรับเด็กแผนกน้ี 
12. ครูท่ีสอนเด็กแผนกน้ีควรมีเป้าหมายอะไรบา้ง 
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บทที ่5 วยัเดก็ พวกใหญ่ (มธัยมต้น) (อำยุ 9,10 และ 11 ขวบ) 

เด็กอายรุุ่นน้ีไวต่อความประหลาดอศัจรรยแ์ห่งโลกของพระเจา้ และไวต่อความสัมฤทธิผลของ
ผูใ้หญ่ท่ีส าคญั เขาร้อนใจท่ีจะท าอะไร ๆ ใหส้ าเร็จดว้ยตนเองบา้งแลว้ 

1. ความเจริญฝ่ายกาย 
เด็กรุ่นน้ีมีการกระท ามากกว่าเด็กรุ่นอ่ืนหมดอนามยัดี และก าลงังานก็ไม่มีขอบเขต เด็กผูช้าย

ชอบกีฬาท่ีแสดงความกลา้หาญ และกีฬาชนิดหนกัท่ีสุดเป็นท่ีพอใจเขามากท่ีสุด 
2. ความเจริญฝ่ายสังคม 
(1) เพศทั้งสองมีความผลกัดนัใหห่้างกนั เด็กผูช้ายเกลียดการสมาคมกบัเด็กผูห้ญิงไม่วา่ในเร่ือง

เล่นหรือในชั้น เขาชอบแกลง้เด็กผูห้ญิง และเด็กผูห้ญิงก็ชอบท าตอบแทน 
(2) มีเพื่อนคู่หูท่ีแยกไม่ออก เราจะเห็นเขามีเพื่อนคู่หูของเขาท่ีแยกกนัไม่ออก ไม่ใช่เพราะเขา

เลือกไดต้ามความเหมาะสม แต่เขาเลือกเพราะความใกลชิ้ดมากกว่า เขาไม่ค  านึงถึงชั้นวรรณะ เขามอง
เพียงวา่พอ่ของเขาอยูใ่กลก้นั นัง่ใกลก้นัในโรงเรียนเล่นอยูใ่นละแวกบา้นเดียวกนั แต่พอเขาโตข้ึนเพื่อน
สนิทในระยะน้ีอาจเปล่ียนไปเป็นเพียงคนรู้จกักนัเท่านั้น  

(3) การมัว่สุมเป็นพรรคพวกรุนแรงข้ึน พวกเด็กผูช้ายรวมกนัจดัเป็นคณะข้ึน ส่วนเด็กผูห้ญิงก็
จดัเป็นคณะต่าง ๆ เหมือนกนั คณะเหล่าน้ีไม่มัน่คงอะไร อาจเปล่ียนใหม่เวลาใดก็ได ้ความจงรักภกัดีต่อ
คณะในรุ่นน้ีส าคญัมาก และควรเป็นขอ้แนะน าแก่ครูรวีวารศึกษาวา่ การรวมกนัเป็นคณะในการเรียนรวี
วารศึกษานั้นมีค่าสักเท่าใด แลว้พยายามใหเ้ขาสนใจในการกระท าต่าง ๆ  

3. ความเจริญฝ่ายความคิด 
(1) เด็กรุ่นน้ีมีความจ าดีท่ีสุด เป็นรุ่นท่ีสมองจ าเขม้แข็งและทนทาน ในรุ่นน้ีเรามีโอกาสท่ีจะหา

อีกมิได ้ในการท่ีจะให้เด็กท่องพระวจนะของพระเจา้ จงเลือกพระด ารัสของพระเยซู ขอ้พระธรรมสดุดี 
และขอ้ความง่าย  ๆ อย่างอ่ืน และค าสอนส าคญัอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเขา้ใจได ้“บรรจุความจริงส าหรับความรู้
ความคิด และบรรจุดความงามส าหรับอาเวค และส่ิงส าคญัส าหรับจิตใจ” เด็ก ๆ ต้องมี “ประทีป” 
ส าหรับน าเท้าของเขา ถ้าส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองน าทางประจ าวนัของเขาในปัจจุบนั และเป็นเคร่ือง
เลา้โลมใจ และเป็นก าลงัส าหรับอนาคต เราก็ควรใหโ้อกาสทนัที 

(2) เด็กมีความพอใจอย่างใหม่ในการอ่านหนังสือ พอถึงตอนปลายของเด็กอายุรุ่นน้ีเขาจะ
กอบโกยหนงัสือทีเดียว จึงเป็นรุ่นท่ีตอ้งไดรั้บค าสอนให้รู้จกัหาหนงัสือท่ีดี ๆ อ่าน ควรน าเขาไปให้พน้
หนงัสือราคาถูกและเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระ แลว้น าไปหาเร่ืองจาริกทูต หรือประวติัศาสตร์ของไทยอเมริกนั
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หรือยโุรป เอาเร่ืองจริงมาแทนนิยายต่าง ๆ แต่ตอ้งเอาเร่ืองความกลา้หาญ ชนัสูตรให้เด็กเห็นวา่มีหนงัสือ
เป็นอนัมากท่ีใหแ้ง่ชีวติในทางท่ีผดิ แลว้น าเด็กใหพ้น้จากหนงัสือเลว  ๆ เหล่าน้ีไปสู่หนงัสือท่ีดีกวา่น้ี 

(3) เม่ือมีชีวประวติัของบุคคลส าคญั ๆ อยูต่่อหนา้เช่นน้ี อุดมคติของเด็กก็หนัจากบา้นมาก บูชา
วีรชน เขาไม่ชอบเป็นแพทยอ์ยา่งคุณพ่อของเขา หรือเป็นคนขบัรถหรือเป็นส่งน ้ าแข็ง แต่เขาอยากเป็น
นายเรือ เป็นรัฐมนตรี ครูจะหาโอกาสประเสริฐอย่างน้ีในการท่ีจะสอนบุคคลในพระคริสตธรรมคมัภีร์
อีกไม่ไดแ้ลว้ 

4. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม 
(1) เด็กรุ่นมธัยมตน้ มีชีวิตอยูใ่นกาลปัจจุบนั ถา้มีเหตุใด ๆ ในเร่ืองการด าเนินชีวิตในทางท่ีถูก 

จ าเป็นตอ้งประจกัษใ์นปัจจุบนัน้ีซ่ึงจะกล่าววา่การกระท าบางอยา่ง จะบงัเกิดผลเม่ือเขาเป็นผูใ้หญ่ยอ่มไม่
เป็นท่ีจุใจเขาเท่าใดนกั ตอ้งใหเ้ขาเห็นวา่ท่ีจะท าอยา่งน้ีเขาจะไดบ้างอยา่งหรือจะเสียบางอยา่งเด๋ียวน้ีแลว้
เขาจะตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน 

(2) เด็กรุ่นน้ีเป็นรุ่นท่ีก าลงัจะก่อสร้างนิสัย เด็กรุ่นน้ีจะบงัเกิดนิสัยไดง่้ายกว่าเด็กรุ่นอ่ืนนิสัย
กระท าให้เกิดอตัลกัษณ์ น่ีเป็นรุ่นท่ีตอ้งเน้นถึงหลกัศีลธรรมอนัเป็นมูลฐานส าคญัในเร่ืองการปกครอง
ตนเอง การเช่ือฟัง และความจริง นกัประพนัธ์คนหน่ึงกล่าววา่ “นกัเลงข้ีเมานั้นเกิดก่อนเม่ือเป็นเด็กไป
โรงเรียนแลว้” ถา้เด็กนั้นปกครองตวัเองไม่ได ้บดัน้ีเป็นเวลาท่ีจะฝึกหัดนิสัยอธิษฐานเช่ือฟัง อ่านพระ
ธรรม ไปโบสถ์ และถวายทรัพย ์เราควรจ าไวด้ว้ยว่านิสัยดีนั้นเกิดง่ายและทิ้งยาก เช่นเดียวกบันิสัยชัว่
เหมือนกนั นิสัยซ่ึงเกิดในรุ่นน้ีจะเป็นเหมือนสายโซ่ท่ีจะหกัท าลายไม่ไดเ้ม่ือเขามีอายถึุง 21 ปี 

5. ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณ 
(1) เด็กคนใดท่ีไดรั้บการฝึกสอนมาดีแลว้ พออายถึุงรุ่นน้ีเขาอาจตดัสินใจประกาศตนวา่รักพระ

คริสตไ์ด ้และแสดงความจ านงวา่จะปรนนิบติัพระองคผ์ูเ้ป็นพระผูช่้วยและพระมหากษตัริย ์จึงควรท่ีจะ
หาหนทางช่วยเหลือใหเ้ด็กมีความกลา้หาญตดัสินใจดงักล่าวแลว้ 

(2) เป็นเวลาท่ีเด็กจะรู้สึกติดใจมากในเร่ืองความยิ่งใหญ่และฤทธานุภาพของพระบิดาเจา้ และ
ของพระเยซูพระมหากษตัริย ์เขาไม่ชอบเร่ืองพระเยซูเป็นทารกเท่ากบั กบัเร่ืองวีรชนผูก้ลา้หาญท่ีขบัไล่
คนแลกเงินจากโบสถ ์และเผชิญหนา้กบัผูใ้ส่ร้ายโดยไม่พดูอะไรสักค า 

(3) ชีวิตคริสเตียนดา้นวีรชน เป็นชีวิตท่ีพอใจเขามาก ควรน าเอาชีวประวติัของบุคคลท่ีดี  ๆ ใน
พระคริสตธรรมคมัภีร์มาสอนเขา และควรสอนเขาวา่ชีวิตคริสเตียนคือการกระท ากิจของวีรชนทุก ๆ วนั
นั้นเอง 

ค าแนะน าครูท่ีสอนมธัยมตน้ 
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จงจดัแผนกน้ีข้ึนดว้ยให้มีเจา้หน้าท่ีและครู แยกเด็กผูช้ายและเด็กผูห้ญิงไวพ้วกละชั้น มีห้อง
ต่างหากจดัไวเ้รียบร้อย มีแผนท่ีตวัอยา่ง และรูปภาพของวรีชนส่ิงเหล่าน้ีเป็นของมีค่ามาก 

ระเบียบการของนกัเรียนแผนกมธัยม ควรพิมพอ์อกไวแ้ละใชใ้หส้ัมพนัธ์กบับทเรียนตามวยั ให้
เด็กง่วนอยูก่บับทเรียนของเขา ท าหนงัสือบรรยายเร่ืองข้ึนให้มีภาพประกอบ มีแผนท่ีและการฝีมืออ่ืน ๆ
รวมไดด้ว้ยก็ยิ่งดี พยายามให้เขาประจกัษใ์จเสมอวา่พวกคริสเตียนน้ีมีงานบางส่ิงบางอยา่งท่ีตอ้งกระท า
เสมอ 

ใหเ้ด็กไปหาตวัอยา่งของโบราณวตัถุ บตัรมาใหท้่านเพื่อประกอบการสอน 
จงวางแบบชีวติคริสเตียนไวใ้หติ้ดหูติดตาเขา 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  1. ความเจริญฝ่ายกาย  มีการกระท ามากข้ึน 
      (1) มีความสัมพนัธ์ต่อต่างเพศ 
  2. ความเจริญฝ่ายสังคม  (2) เพื่อนสนิท 
      (3) น ้าใจการรวมหมู่ 
      (1) ความจ า 
วยัเด็กพวกใหญ่  3. การเจริญฝ่ายความคิด  (2) การอ่าน 
      (3) บูชาวรีชน 
  4. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม (1) อยูใ่นปัจจุบนั 
      (2) ปลูกฝังนิสัย 
  4. ความเจริญฝ่ายวญิญาณ  (1) รับพระคริสต ์
      (2) ชอบความกลา้หาญ 
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ค าถามทดสอบ 
1. เด็กรุ่นน้ีมีความสัมพนัธ์ในเร่ืองต่างเพศอยา่งไรบา้ง 
2. ความจ าท่ีแม่นย  าของเด็กรุ่นมธัยมตน้น้ีมีประโยชน์อะไร 
3. เราจะช่วยการอ่านของเด็กมธัยมตน้ไดอ้ยา่งไร 
4. เราสังเกตเห็นความจริงฝ่ายศีลธรรมของเด็กรุ่นน้ีอยา่งไรบา้ง 
5. เราควรช่วยใหเ้ขาปลูกฝังนิสัยชนิดใด 
6. ในความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณนั้นเราหวงัอะไรบา้ง 
7. เด็กรุ่นน้ีสนใจในอตัลกัษณ์ตอนใดของพระเยซู 
8. ชีวติคริสเตียนดา้นไหนท่ีติดอกติดใจเด็กรุ่นน้ีมาก 
9. เราจะใหเ้ด็กรุ่นน้ีง่วนอยูก่บังานของเขาไดอ้ยา่งไร 



 128 

บทที ่6 วยัรุ่น พวกเลก็ (มธัยมปลำย) (อำยุ 12,13 และ 14 ปี) 

เราจะไม่เรียกเขาว่าเด็กต่อไป เราจะเรียกพวกน้ีว่า พวกวยัรุ่น (Adolescence) พวกวยัรุ่นเป็น
พวกท่ีคัน่กลางระหวา่งวยัเด็กและวยัหนุ่มสาว 

เด๋ียวน้ีนกัเรียนผา่นพน้วยัเด็กมาแลว้ ก าลงัจะกา้วไปสู่ประตูวยัหนุ่มสาวแต่ยงัไม่ถึง วยัน้ีมีเร่ือง
ส าคญั คือ  

1. ความเจริญฝ่ายกาย 
(1) ขนาด เป็นวยัท่ีเจริญเติบโตมาก พวกผูช้ายจะสูงและผอมเพรียว และสวมกางเกงขายาว 

ผูห้ญิงวยัน้ีเจริญก่อนผูช้าย แต่ความเจริญของผูช้ายนานกว่า ผูห้ญิงอายุ 13 ปี มกัจะสูงกว่าผูช้ายอายุ
เท่ากนั ผูห้ญิงแตกเน้ือสาวก่อนผูช้าย 

(2) ความเทอะทะ เพราะร่างกายโตเร็วจึงท าให้เทอะทะ กระดูกและกลา้มเน้ือเปล่ียนแปลงไป
รวดเร็วมากจนผูช้ายและผูห้ญิงตอ้งเร่ิมฝึกร่างกายของตนใหม่อีก ผูห้ญิงมกัท าชามตก และผูช้ายก็งงไม่รู้
จะใชมื้อเทา้อยา่งไรดี เขาไม่สามารถจะปรับปรุงตนเองใหเ้ขา้กบัร่างกายท่ีเติบโตน้ีได ้

(3) ก าลงังาน ผูช้ายอาย ุ13 น้ี ดูอยา่งกบัปรอททีเดียว หวัใจของเขาโตข้ึนและเตน้แรงท าให้เขามี
ก าลงัมากข้ึน เขาปิดประตูปึงปัง ผิวปากแลว้ตะโกนสุดเสียง แต่ความอดทนไม่ใคร่จะมี เพราะเหตุน้ีเอง 
พวกพายบุุแคมเหล่าน้ีจึงมกัเสียเร่ียวแรงไปมาก ๆ  

ร่างกายเปล่ียนแปลงไปมากเหลือเกิน จนพวกวยัรุ่นรู้สึกตวัวา่เขามีก าลงัใหม่เกิดข้ึนแลว้ 
2. ความเจริญฝ่ายสังคม ทีแรกเขาเป็นคนเห็นแก่ตวัแลว้เจริญเติบโตข้ึนมาสู่ความเป็นชนชาติ

หน่ึง ในการท่ีอยู่กนัเป็นพวก ๆ เขารู้สึกในประโยชน์และความพอใจในชีวิตน้ี และปรารถนาจะมีชีวิต
เป็นหมู่ของเขาเอง ซ่ึงเขาจะมีส่วนอยา่งเตม็ท่ีได ้

(1) สัญชาตญาณอยูเ่ป็นหมู่ คงเจริญต่อไป การเปล่ียนแปลงท่ีมีในตวัเขา พร้อมกบัอาเวคใหม่ท่ี
เกิดข้ึน กระท าให้เขารู้สึกเปล่าเปล่ียวใจ เขาตอ้งมีมิตรท่ีสนิทสนม เขามกัรู้สึกวา่พี่ชายไม่เขา้ใจเขาแลว้
เขาก็ไปคบเพื่อน  “ส าเภาเดียวกนั” กบัเขา เพราะความปรารถนาท่ีจะเห็นอกเห็นใจกนัจึงดึงเอาเพื่อนฝงู
ของเขาเขา้มารวมกนัเป็นคณะ 

(2) เล่นเป็นทีม เขาชอบเล่นกีฬาท่ีตอ้งใช้ฝีมือเช่นหมากรุก และยิ่งกว่านั้นเขาชอบกีฬาท่ีเล่น
เป็นทีม เช่นบาสเกตบอล หรือฟุตบอล ซ่ึงเป็นการเล่นท่ีแต่ละบุคคลทิ้งประโยชน์ของตนเองเพื่อเห็นแก่
ประโยชน์ของทีม เขาค่อย ๆ ศึกษาบทเรียนเร่ืองการปกครองตนเอง และการยอมเสียสละเพื่อผูอ่ื้น 
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(3) การแยกเพศคงด าเนินต่อไป ผูช้ายท่ีตกไปในหมู่ผูห้ญิงเป็นตอ้งแยที่เดียว ขณะน้ีผูห้ญิงโต
เร็วกวา่ผูช้าย จึงกระท าต่อผูช้ายดัง่วา่ผูช้ายเป็นพวกท่ีมีอายุอ่อนกวา่ และมีความสนใจในผูช้ายน้ีนอ้ยเต็ม
ที 

3. ความเจริญฝ่ายความคิด 
แม้ว่าความคิดในวยัน้ีจะเจริญช้ากว่าในวยัอ่ืน ๆ ก็ดี แต่ก็ยงัเจริญเร่ือย ๆ ไปถ้าไม่มีอะไร

รบกวน 
(1) การเลียนแบบ ขณะน้ีพวกวยัรุ่นก าลงัจะเลียนแบบของวีรชนผูใ้หญ่ เขาชอบพระนเรศวร

และทา้วเทพกษตัริย ์
(2) ความคิดฝัน ความคิดฝันของเขาก่อให้เกิดอุดมคติเม่ือเขานัง่ฝัน เขาไปอยูใ่นอีกชีวิตหน่ึงซ่ึง

เป็นท่ีพอใจเขา ถา้ไม่ระวงัความโนม้นา้วดา้นน้ีแลว้จะท าให้ก าลงัจิตใจอ่อนลง และเขาจะมีชีวิตท่ีแทท่ี้
เป็นปรกติสุขไม่ได้ เขามกัดูหม่ินงานเล็ก ๆ น้อย ๆ และฉวยโอกาสท างานช้ินใหญ่ ผูช้ายพอใจอ่าน
หนงัสือนวนิยายต่าง ๆ ผูห้ญิงชอบอ่านเร่ืองรัก ผูช้ายก็คลา้ยนกโผออกจากบา้นไปหาเยื่อท่ีเขาพอใจ น่ี
แหละเราจึงไดพ้บเด็กเกกมะเหรกและเด็กหนีไปจากบา้น 

4. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม 
(1) ความไวว้างใจในตนเอง เพราะก าลงัใหม่เกิดข้ึน พวกผูช้ายก็มีความไวว้างใจในตนเอง และ

ในความสามารถของตนเองเป็นอย่างมาก เราจะประจกัษ์ขอ้น้ีในเม่ือเด็กว่า “รู้หมดแลว้” เขาเร่ิมต าหนิ
และขดัใจในค าตกัเตือนของบิดามารดา พวกผูช้ายชอบเถียง-เถียงเท่านั้นแหละ และไม่ยอมเขา้ใจ เขา
ชอบการโตว้าทีมาก 

ในระยะน้ีไม่สมควรท่ีจะปล่อยเด็กให้อยู่ในความสนใจของชนหมู่มากเกินไป เพราะการท่ี
กระท าเช่นนั้นอาจจะท าใหเ้ด็กรู้สึกวา่ตวัเขาเป็นคนส าคญั 

ความคิดของพวกผูช้ายขณะน้ี ตอ้งการโลกอนักวา้งกวา่เก่า และใหมี้แผนผงัและให้มีการนัง่ฝัน 
บางทีเขาอาจจะขโมยเงินไปท าอะไรตามท่ีเขาคิดไว ้

(2) มีอาเวครุนแรง ชีวิตดา้นอาเวคของพวกรุ่นน้ีก าลงัรุนแรงมาก ถา้มิไดรั้บการปกครองให้ดี
แลว้ อนาคตของเขาอาจอบัปางลงได ้มีอาเวคบางชนิดท่ีตอ้งยบัย ั้ง บางชนิดตอ้งขยายให้กวา้งขวาง และ
บางชนิดตอ้งรับการสนบัสนุน ความเกลียดชงัตอ้งไดรั้บการน าให้รู้จกัเกลียดชงั ความชัว่ และความบาป 
ความรักก็ควรส่งเสริมใหรั้กพระเจา้ และเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนั ความรู้สึกในความยติุธรรมก าลงัเขม้จดัดว้ย
เพราะฉะนั้นตอ้งระวงัการท าโทษให้จงหนกั อาเวคอนัเป็นความรู้สึกธรรมดา จะถูกกระทบกระเทือน
อยา่งง่ายดาย โดยกางลงโทษอยา่งไร้ความเมตตาหรือการเพิกเฉยไม่สรรเสริญเขา เม่ืออาเวคถูกปลุกข้ึน
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แลว้ ตอ้งใหห้มดส้ินไปดว้ยการกระท า มิฉะนั้นอตัลกัษณ์ก็จะอ่อนแอลง ถา้หากเกิดความเห็นอกเห็นใจ
ข้ึนมาควรหาโอกาสใหเ้ขาไดก้ระท าอะไรสักอยา่งหน่ึงเพื่อสนองทีเดียว 

(3) ความควรลบั ความตรงไปตรงมาอยา่งเต็มหมดไปแลว้ พวกผูช้ายวยัรุ่นเร่ิมมี “ล้ินการทูต” 
และมีความควรลบัข้ึนแลว้ เขาจะไม่ยอมบอกครูตรง ๆ วา่เขาคิดอยา่งไร และไม่ยอมตอบค าถามโผงผาง
อยา่งกบัเม่ือเป็นเด็ก ๆ ชาลีอยากไดกุ้ญแจมาใส่หีบของเล่น และชวนช่ืนอยากมีหอ้งของเธอเอง 

5. ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณ 
(1) พระคริสตเ์ป็นอุดมคติในเร่ืองความเป็นผูช้าย ความกลา้หาญและความบริสุทธ์ิสะอาด คน

รักพระคริสต ์เพราะส่ิงท่ีพระองคท์รงกระท า วีรภาพของการทรงยอมเสียสละของพระองคเ์ป็นเร่ืองถูก
อกถูกใจของพวกวยัรุ่นมาก 

(2) พวกวยัรุ่นน้ีตอ้งการศาสนาท่ีมีการปฏิบติักนัจริงจงั ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงอยากทราบว่าเขา
ตอ้งท าอยา่งไรจึงจะเป็นท่ีพอพระทยัพระคริสต ์

ค าแนะน าครูมธัยมปลาย 
1. จดัชั้นของท่านเป็นพวก ๆ และใหมี้การประชุมกนัทุกสัปดาห์ 
2. ใหง้านเขาท าเป็นอยา่ง ๆ ไป 
3. ใหค้วามเห็นอกเห็นใจมากกวา่การกล่าวโทษ 
4. ระวงัอย่าให้เด็กพวกวยัรุ่นระแวงได้ในเร่ืองการกล่าวโทษหรือกล่าวสรรเสริญกันอย่าง

เปิดเผย 
5. พึงจ าไวว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนมีค่ายิง่กวา่ วธีิการหรือบทเรียน 
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แผนผงัในกระดำนด ำ    
 
       (1) ขนาด 
  1. ความเจริญฝ่ายกาย   (2) ความเทอะทะ 
       (3) ก าลงังาน 
       (1) อยูเ่ป็นหมู่ 
  2. ความเจริญฝ่ายสังคม   (2) เล่นเป็นทีม   
       (3) แยกเพศ 
วยัรุ่นพวกเล็ก  3. การเจริญฝ่ายความคิด   (1) การเลียนแบบ 
       (2) ความคิดฝัน 
  3. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม  (1) ความไวว้างใจในตนเอง 
       (2) อาเวครุนแรง 
       (3) ความควรลบั 
  4. ความเจริญฝ่ายวญิญาณ   (1) พระคริสตเ์ป็นผูอุ้ดมคติ 
       (2) ศาสนาท่ีปฏิบติักนัได ้

 
ค าถามทดสอบ 
1. พวกวยัรุ่นหรือ (Adolescene) มีความหมายอยา่งไร 
2. ก าลงังานของพวกวยัรุ่นปรากฏตนข้ึนมาอยา่งไร 
3. ความปรารถนาในการเล่นเป็นทีมปรากฏข้ึนมาอยา่งไร 
4. ความรู้สึกนึกคิดต่อเพศตรงขา้มมีอยา่งไรบา้ง 
5. ความคิดฝันเป็นอยา่งไรบา้ง 
6. พวกวยัรุ่นแสดงความไวใ้จตนเองอยา่งไร 
7. ครูควรกระท าอยา่งไรต่ออาเวคท่ีรุนแรงของผูช้ายและผูห้ญิงในวยัรุ่น 
8. ความควรลบัแสดงตวัข้ึนมาอยา่งไร 
9. พระอตัลกัษณ์อนัใดของพระคริสตซ่ึ์งเป็นท่ีถูกอกถูกใจพวกวยัรุ่นน้ีมาก 
10. จงใหค้  าแนะน า ในการสอนพวกวยัรุ่น 
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บทที ่7 วยัรุ่นพวกกลำง (นิสิต) (อำยุ 14,16 และ 17 ปี) 

เม่ือถึงตอนน้ีเราจะแลเห็นวา่พวกวยัรุ่นท่ีเทอะทะโตเร็ว และท่ีบา้บ่ิน ไดเ้ป็นนิสิตท่ีช่างคิด สง่า
ผา่เผยและเจริญเตม็ขนาด 

1. ความเจริญฝ่ายสังคม 
(1) ความพอใจในเพศ พวกผูห้ญิงเร่ิมรู้จกัแต่งตวัให้น่ารักน่าเอ็นดูและพวกผูช้ายก็แข่งไม่ยอม

แพผู้ห้ญิง เม่ือปีกลายไสววา่คนท่ีหวีผมเป็นมนัปราบมาปีน้ีเขาก็เอาน ้ ามนัละเลงผมของเขาจนเยิม้ และ
หวเีรียบทุกวนั การพดูจาคุยกนัระหวา่งเพศเป็นเร่ืองท่ีสนใจกนัมาก น่ีแหละเป็นระยะท่ีจะตกหลุมรักได้
ง่ายพวกผูช้ายเร่ิมท าอะไรต่ออะไรเอง ส่วนพวกผูห้ญิงก็ท าตวัเป็นผูพ้ิพากษาลงมติเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบในความสนใจของพวกผูช้าย 

(2) ความสนใจในสังคมกวา้งออก ชีวติสังคมของเขากวา้งขวางออก อนุชนวยัน้ีเร่ิมหยอ่นความ
สนใจในเร่ืองคณะเล็ก ๆ ของตน เขาเร่ิมสนใจคนทัว่ไปเขาเร่ิมสนใจในสมาคม และยินดีท่ีมีส่วนในงาน
ปีและงานสังคมอยา่งอ่ืน  ๆ ของคริสตจกัร 

2. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม 
(1) ความเป็นอิสระ ในวยัน้ีมีเด็กหลายคนลาออกจากโรงเรียนไปท างานเสีย กล่าวไดว้่าเขามี

สิทธ์ิท่ีจะตอ้งตดัสินส าหรับตวัเขาเองวา่ เขาควรไปไหนและควรท าอะไร และก็มีหลายคนทีเดียว ท่ีเร่ิม
ทิ้งรววีารศึกษาเสีย ทางโรงเรียนตอ้งจ าไวว้า่เด็กวยัน้ีตอ้งการออกความคิดเห็นในการจดัชั้น ตอ้งให้เขามี
เสียงในเร่ืองน้ีบา้ง ควรให้เขารู้สึกว่าค าแนะน าของเขาและช่วยเหลือของเขานั้นเป็นส่ิงท่ีทางโรงเรียน
ประสงค ์เพื่อเสริมสร้างแผนกของเขาใหเ้จริญข้ึน 

(2) ความโนม้นา้วทางอาชญากรรม จ านวนบุคคลท่ีตอ้งโทษทางอาชญากรรมคร้ังแรกมากท่ีสุด
เป็นคนอายุ 12-16 ปี พวกผูห้ญิงอาจตกในอ านาจความดีหรือความชัว่ไดร้ะหวา่งอายุ 11-17 ปี เขากล่าว
กนัว่าท่ีปารีส ในจ านวนคนท่ีถูกจบัปีหน่ึงซ่ึงมีประมาณ 26,000 คนนั้น เป็นพวกอายุต ่ากว่า 20 ปีเสีย 
16,000 คนเราตอ้งท าทุกวิถีทางท่ีจะให้พวกวยันิสิตเป็นคนซ่ือสัตยสุ์จริตและกระเหม็ดกระแหม่ การท่ี
พวกวยัรุ่นนิสิตน้ีโนม้นา้วไปทางอาชญากรรม ก็เห็นจะเป็นเพราะอตัลกัษณะยงัไม่มัน่คง ยงัโอนเอนอยู่
และอนุชนก็ยงัหวัน่ไหวไปมาตามแต่วา่ความโนม้นา้วดา้นใดจะมาดูดดึงไป 

3. ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณ 
(1) น่ีเป็นวยัแห่งความสนเท่ห์ เด็กเล็ก ๆ รับตามค าบอกเล่าโดยไม่มีปัญหาถาม ส่วนอนุชนวยัน้ี

อยากทราบเสมอวา่ “ท าไม” ตอ้งอยา่งน้ีอยา่งนั้น อนุชนจะน าค าสอนท่ีตนไดรั้บมาแยกแยะดูหมด แลว้ก็
ปรุงแต่งเป็นของเขาเองใหม่ เพราะฉะนั้ นค าสั่งสอนอย่างตรงไปตรงมาในเร่ืองพระเจ้า และ
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ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อมนุษย ์แก่เด็กท่ียงัเล็ก ๆ อยูน่ั้นจะช่วยให้ชีวิตอนุชนมัน่คงข้ึนในวยัอนัเป็นหวัเล้ียว
หวัต่อน้ี 

(2) น่ีเป็นวยัท่ีเกิดการต่ืนตวัทางศาสนา จิตวิญญาณของอนุชนแสวงหาพระเจ้า คริสเตียน
ส่วนมากมกัตดัสินใจในวยัรุ่นน้ี ถา้เขาไดรั้กและติดตามพระเยซูก่อนวยัน้ีอยูแ่ลว้ การต่ืนตวัอยา่งใหม่จะ
เกิดข้ึน ดร. โค (Dr. Coe) ท ารายงานคนกลบัใจไว ้1784 คน และปรากฏวา่บรรดาคนท่ีมาเช่ือพระเยซูนั้น
เม่ือเฉล่ียอายแุลว้ ได ้16 ปี ผูป้ระพนัธ์คนเดียวกนัน้ีไดเ้ขียนไวว้า่ สภาพความคิดของเด็กวยัรุ่น เหมาะสม
โดยเฉพาะแก่การท่ีจะรับความพิมพใ์จดา้นศาสนา จึงสมควรท่ีจะให้การสนบัสนุนทุกวิถีทาง เพื่อให้เด็ก
วยัน้ีมอบจิตใจไวแ้ก่พระคริสต ์แต่อยา่งไรก็ตามควรจดจ าไวด้ว้ยวา่ ในเม่ือมีคนเป็นอนัมากตอ้งมีความ
ช านาญอยา่งใดอยา่งหน่ึงท่ีเด่นในการมาหาพระคริสต ์ยงัมีเด็กอนุชนเป็นอนัมากท่ีมาถึงพระคริสตอ์ยา่ง
ธรรมดาท่ีสุด เหมือนกลางคืนกลบัเป็นกลางวนั ไม่มีใครจะตอ้งมากระท าซ ้ ากบัคนอ่ืนในเร่ืองน้ี 

(3) การกระท าท่ีจ  าเป็น ตอ้งมีงานเป็นอยา่ง ๆ ใหพ้วกนิสิตกระท า เป็นส่ิงส าคญัยิ่งท่ีจะให้ความ
เจริญของอตัลกัษณ์เป็นความเจริญท่ีติดพนัอยูก่บัคริสตจกัรของเขาเอง เพื่อเขาจะไดมี้ส่วนในการช่วย
สังคมใหดี้ข้ึน ช่วยขยายงานคณะจาริกทูต และงานบริการคริสเตียนอยา่งอ่ืน ๆ  

ค าแนะน าครูของพวกวยันิสิต 
จ าไวว้า่นกัเรียนวยัน้ีหายหนา้ไปจากรววีารศึกษามากท่ีสุดและเขา้มานอ้ยกวา่วยัอ่ืน ๆ  
งานท่ีเห็นอกเห็นใจกนัเท่านั้นท่ีจะดึงเหนียวเขาไวไ้ด ้
ควรให้ประจกัษ์แก่ชั้นของตนอยู่เสมอว่าการเป็นคริสเตียนนั้นคือการพยายามเป็นอย่างพระ

คริสต ์
ท่านตอ้งอดทน นกัเรียนตอ้งผา่นยคุ “ถูกดึงถูดชกั” และเขาตอ้งการความสนใจอนักอปรดว้ยใจ

กรุณาอยา่งมากมายของท่าน 
จงใหน้กัเรียนมีเสียงในการปกครองชั้นของตนบา้ง 
ตรวจดูว่าบทเรียนท่ีท่านสอนอยู่นั้ นสัมพนัธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กอย่างสนิทสนม

หรือไม ่
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
 1. ความเจริญฝ่ายสังคม  1.  ความพอใจในต่างเพศ    

       2. ความสนใจในสังคมกวา้งออก  
 2. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม 1. ความเป็นอิสระ 
วยัรุ่นพวกกลาง     2. ความโนม้นา้วทางอาชญากรรม 
     1. ความสงสัยสนเท่ห์ 
 4. ความเจริญฝ่ายวญิญาณ  2. การต่ืนตวัทางศาสนา 
     3. การกระท า 

    
 
ค าถามทดสอบ 
1. เด็กวยัรุ่นพวกกลางนั้น รวมเด็กอายเุท่าใดไวบ้า้ง 
2. เด็กวยัรุ่นพวกน้ีมีความสัมพนัธ์ทางเพศอยา่งไรบา้ง 
3. ความสนใจในสังคมทัว่ไปในวยัน้ีมีอะไรบา้ง 
4. ทั้งผูช้ายและผูห้ญิงแสดงความเป็นอิสระของเขาอยา่งไร 
5. เราจะกล่าวเร่ืองความสนเท่ห์ของวยัรุ่นพวกน้ีวา่เป็นอยา่งไรไดบ้า้ง 
6. จงอธิบายถึงความโนม้นา้วของทางอาชญากรรมของวยัรุ่นพวกน้ี 
7. ท าไมเราควรชกัชวนพวกวยัรุ่นพวกน้ีใหรั้บพระคริสต ์
8. ท าไมเราตอ้งหางานเป็นช้ินเป็นอนัใหพ้วกนิสิต 
9. จงใหค้  าแนะน าแก่ครูของนกัเรียนวยัรุ่นพวกน้ี 
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บทที ่8 วยัรุ่นพวกใหญ่ อนุชน (คนหนุ่มสำว) (อำยุ 18-23 ปี) 

อนุชนอายรุุ่นน้ีมีความเคล่ือนไหวทางกายและเราตอ้งช่วยให้เขาก่อตั้งความแน่ใจของเขา ช่วย
ขบปัญหาความสงสัยของเขา และช่วยใหเ้ขากะแผนชีวติของเขาดว้ย 

1. ความเจริญฝ่ายกาย อนุชนน้ีสูงเต็มขนาดแลว้ ต่อไปความเจริญเติบโตฝ่ายกายจะเก่ียวกบั
น ้ าหนกัและก าลงัเท่านั้น เขามีความจริงใจในทุกอยา่ง และก าลงักายของเขาก็มากมายน่าอศัจรรยใ์จเขา
ชอบกีฬากลางแจง้ทุกอยา่ง ไม่เคยเบ่ือกีฬาเสียเลย ถา้มีกีฬาท่ีสนุกแลว้ จะช่วยให้เขามีความสนใจในงาน
รวีวารศึกษาอยูเ่สมอได ้และเขาจะศึกษาบทเรียนอนัเก่ียวกบัความไม่เห็นแก่ตวัและการปกครองตนเอง
ไดด้ว้ย 

2. ความเจริญฝ่ายความรู้และเชาวน์ อนุชน วยัน้ีเป็นวยัความรู้และเชาวน์ แน่นอนทีเดียวเขาเบ่ือ
หน่ายต่อระเบียบการเก่า ๆ และร้อนใจในการหาอะไรใหม่ ๆ บางทีเอาเกิดความนิยมชัว่ขณะและน าสมยั
ชัว่ครู่อยา่งถึงขีดสุด และเขาอาจเลิกไม่มาเรียนรววีารศึกษา เพราะเขาคิดวา่มนัเป็นเร่ืองซ ้ าซากเกินไป 

(1) ความตั้งใจเป็นไปตามความสมคัรใจ อนุชนจะตั้งใจในเร่ืองท่ีไม่จูงใจได ้โดยท่ีเขาคิดวา่การ
กระท าเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์แก่เขาในอนาคต สาเหตุแห่งการกระท าของเขาอาจมาจากภายนอก หรือ
ภายในคือว่าการท่ีเขาตั้งใจเช่นนั้น เพราะวา่เขาจะไดรั้บผลตอบแทนในกิจการงานของเขา หรือไม่ก็จะ
ท าใหอ้ตัลกัษณ์ของเขาเจริญข้ึน 

(2) ความทรงจ าเกิดเป็นความจ าตามระบบ ตอ้งมีความเขา้ใจและความสัมพนัธ์มาช่วยความ
ทรงจ า จิตใจไม่ยอมจ าอะไรต่ออะไรตะพึดตะพือต่อไปแลว้ เขาจะจ าขอ้พระธรรมยากข้ึน 

(3) ความคิดฝันเป็นไปในท านองเสริมสร้าง อนุชนจะประดิษฐ์เคร่ืองกลไก สร้างเร่ืองและภาพ
ต่าง ๆ เขาชอบปริศนายุง่ยาก หรือการเล่นและงานท่ีมีปัญหามาก ๆ เขาท าการตดัสินรวดเร็วและไม่ใคร่
รอบคอบ เพราะขาดการไตร่ตรอง และเพราะการสังเกตท่ีบกพร่อง 

(4) การใคร่ครวญหาเหตุผลมัน่คงข้ึนแล้ว เราทราบแลว้ว่าทารกร้องไห้เม่ือถูกทิ้งไวค้นเดียว 
นั่นคือการใคร่ครวญหาเหตุผลเร่ิมปรากฏตวั และก็ค่อยเจริญข้ึน จนบดัน้ีการใคร่ครวญหาเหตุผลก็
ปรากฏเด่นข้ึน 

3. ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณ 
(1) ความไม่เห็นแก่ตวั อนุชนพร้อมอยูเ่สมอท่ีจะยอมเสียสละให้แก่คนอ่ืน ๆ แต่เขาตอ้งเห็นผล

จึงจะกระท า เขาจะมีความยินดีท่ีจะรับใชถ้า้เขาเห็นผลดีเกิดจากการรับใชร้ะเบียบการบริการของแผนก
อนุชนก็ดี การประชุมอนุชนหญิงหรืออนุชนชายก็ดี คณะสหายแห่งกางเขน ฯลฯ ก็ดี เป็นบริการท่ีไม่
เห็นแก่ตวัซ่ึงอนุชนวยัพอใจกระท า 
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(4) ความสงสัยคงมีต่อไป อนุชนเป็นจ านวนมากตอ้งผา่นยุคทดลองน้ีไป เขาจะมีปัญหาถามถึง
ความจริงขอ้ใหญ่ ๆ ในพระคริสตธรรมคมัภีร์และเขาตอ้งคิดให้ตลอดในเร่ืองพระเจา้ และความสัมพนัธ์
ของเราต่อพระเจา้ ถา้มีการน าท่ีกอปรดว้ยเมตตาอดทน และไหวพริบ อาจช่วยเขาให้เกิดความไวว้างใจ
อยา่งเขม้แขง็และแน่นอนได ้

(3) ผลต่าง ๆ ฝ่ายวญิญาณจิต 
(ก) ความไวว้างใจแน่นอนยิ่งข้ึน โดยการศึกษาพระวจนะของพระเจา้อย่างตรงไปตรงมาโดย

ความอดทนและความรัก จะท าให้ความสงสัยสนเท่ห์หายไป และความเช่ือไวว้างใจของเขาจะตั้งมัน่คง
บนรากฐานท่ีกอปรดว้ยเหตุพอเพียง 

(ข) มิตรภาพของพระคริสตเ์ป็นท่ีถูกอกถูกใจเขา ในวยัน้ีพระคริสตเ์ป็นมิตรสหายของเขาและก็
รู้สึกว่ามิตรภาพนั้นประเสริญยิ่งข้ึนเสมอ การยอมเสียสละ และการยอมทรมานของพระเยซูคริสตเ์ป็น
เร่ืองจบัใจเขามาก และท าให้จิตวิญญาณของเขาใกลชิ้ดพระเจา้ยิ่งข้ึน พระอตัลกัษณ์อนับริบูรณ์ของพระ
คริสตเ์รียกร้องการงานท่ีมีเกียรติอยา่งสูงท่ีสุดจากเขา 

(ค) เขาพอใจในบริการของพระคริสต์ เขาทราบซ่ึงถึงความยิ่งใหญ่ของบริการคริสเตียน และ
งานขยายแผ่นดินของพระบรมาจารยถู์กใจเขา และเขาเขา้รับท าดว้ยมีจุดประสงค์อนัสูงศกัด์ิและดว้ย
ปล้ืมปิติ เขามีความร้อนรนอยากท าบางส่ิงบางอยา่งเพื่อพระคริสตแ์ละคริสตจกัรใหส้ าเร็จ 

ค าแนะน าครูของชุมชน 
1. การใหปั้ญหาแก่อนุชนเพื่อน าไปคิดหรือโตก้นันั้นเป็นส่ิงท่ีเขาชอบ 
2. จงกล่าวถึงการศาสนศึกษา เพื่อเสนอให้เห็นภาวะในบา้น ประเทศ และให้ชีวิตแต่ละคน ให้

เขาเห็นความรับผดิชอบของเขาซ่ึงมีต่อปัญหาส าคญัของชีวติสังคม และชีวติของพลเมือง 
3. จงจดัอนุชนเป็นแผนกอนุชน แล้วจดัชั้นศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ แล้วเสนอเป้าหมาย

ต่อไปน้ีแก่เขา 
(ก) “การท่ีจะน าสมาชิกในชั้นของตนให้มาภกัดีเป็นส่วนตวัต่อพระเยซูคริสต์ ในฐานะท่ี

พระองคเ์ป็นพระผูช่้วยและพระผูเ้ป็นเจา้” 
(ข) “การท่ีจะแสดงชีวิตของคริสเตียนอยา่งถูกตอ้ง คือกระท าบริการแก่คนอ่ืนในพระนามและ

ตามน ้าพระทยัของพระคริสต”์ 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 

  1. ความเจริญฝ่ายกาย   1. สูงเตม็ขนาด   
         2. กีฬา 

       1. ตั้งใจตามท่ีสมคัรใจ 
  2. ความเจริญฝ่ายความรู้และเชาวน์ 2. ความจ าตามระบบ 
       3. ความคิดฝันเสริมสร้าง 
 วยัเด็กพวกใหญ่       4. การใคร่ครวญถาวร 
       1. ความไม่เห็นแก่ตวั 
  3. ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณ  2. ความสงสัยสนเท่ห์ 
       3. ผล  (ก) ความไวว้างใจ 
                            (ข) มิตรภาพกบัพระคริสต ์
                       (ค) ความปิติในบริการ 

 
 
ค าถามทดสอบ 
1. จงบรรยายถึงชีวติฝ่ายกายของอนุชนรุ่นน้ี 
2. จงกล่าวถึงความเจริญฝ่ายความรู้ของอนุชนรุ่นน้ี 
3. ความตั้งใจของวยัน้ีต่างกบัความตั้งใจของวยัเด็กอยา่งไรบา้ง 
4. ความคิดฝันปรากฏตวัอยา่งไรบา้ง 
5. ความไม่เห็นแก่ตวั ปรากฏตวัอยา่งไร 
6. จงกล่าวถึงความสงสัยสนเท่ห์ของอนุชน 
7. จงบอกผลฝ่ายจิตวญิญาณซ่ึงหวงัไดใ้นวยัน้ี 
8. จงใหค้  าแนะน าครูของอนุชน 
9. อะไรบา้งท่ีควรเป็นเป้าหมายของการจดัชั้นแผนกอนุชน 
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บทที ่9 ย่ำงเข้ำเป็นผู้ใหญ่ พวกผู้ใหญ่ (อำยุ 24 ปีขึน้ไป) 

“พระราชกิจอนัทรงเกียรติสูงสุดของพระเจา้ คือมนุษยแ์ต่ศูนยก์ลางของมนุษยท์ั้งส้ิน คือ บุตร
มนุษยช์าวกาลิลี” 

“งานของวยัเด็ก คือ การรับไว ้และงานของอนุชนคือ การขยบัขยายให้เหมาะสม ส่วนงานของ
ผูใ้หญ่ก็คือ การรับใช ้ส่ิงใดท่ีรับเขา้เม่ืออยูใ่นจิตวิญญาณไดพ้อกพูนและใหญ่โตข้ึนแลว้ ตอ้งส่งออกไป
อีก” (แลมอโร) 

1. ความเจริญฝ่ายความคิด 
ก าลงัความคิดอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด 
(1) การตดัสินใจ และการใคร่ครวญหาเหตุผล ไดรั้บการฝึกหดัมาแลว้ ฝ่ายจิตใจท างานไม่ได้

เร็วเหมือนเม่ือคร้ังยงัเป็นอนุชน แต่การสรุปผลแน่นอนกวา่และมัน่คงกวา่ 
(2) ก าลงัใจเขม้แขง็มาก ก าลงัใจท่ีจะคิดและกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงแข็งแรงมาก เขาไดช้ยัชนะต่อ

อุปสรรคท่ี์พบเสมอและรู้จกัเลือก 
2. ความเจริญฝ่ายสังคม 
(1) ความรักบา้นและครอบครัวเขม้แขง็ข้ึน 
(2) ความเป็นเพื่อนอยา่งยนืยาวเกิดข้ึน 
(3) ความเห็นอกเห็นใจอยา่งซ้ึง ท่ีมีต่อคนจนและคนเคราะห์ร้ายมีข้ึน 
(4) ความสนใจขยายออกไปถึงความตอ้งการของโลก 
3. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม เด๋ียวน้ีนิสัยคงท่ีแลว้ การเปล่ียนความคิด อาชีพ และท่าทางแห่งชีวิต

ก็ยากข้ึน บุคคลท่ีไดส้ร้างนิสัยแห่งความคิดผอ่งใสและท างานสุจริต จะรู้สึกวา่ ท่ีจะเป็นเช่นนั้นต่อไปก็
ง่าย หญิงชายท่ีเคยชินต่อความไม่ชอบธรรมก็ไม่มีความสุข 

4. ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณ 
(1) จิตวญิญาณแสวงหาพระเจา้ ความจริงขอ้น้ีจะแสดงออกมาเป็นถอ้ยค าหรือไม่ก็ตาม แต่รู้สึก

ว่ามีความตอ้งการฝ่ายจิตวิญญาณอย่างสุดซ้ึงและหัวใจก็คอยท่าพระเจา้ ถา้ความรู้สึกดา้นศาสนาไม่มี
โอกาสเติบโตข้ึนได ้ความเป็นอยูแ่ละความเพลิดเพลินแห่งชีวิตจะน าไปสู่ความเฉยเมยต่อศาสนา ถา้ไม่
เปิดช่องใหพ้ระเจา้เป็นยอดเยี่ยมในชีวิตของเขาแลว้ อ านาจฝ่ายความชัว่ท่ีท าลายลา้งนั้นจะกระท ากิจอนั
น าไปสู่ความหายนะทีเดียว 
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(2) เขาตอ้งการความเลา้โลมใจและความร่าเริงของชีวิตคริสเตียน ความไม่พอใจ ความสูญเสีย
และความกงัวลนั้นมีอยูด่ว้ยกนัทุกคน เพราะมีภาระหนกั ผูช้ายหรือผูห้ญิงก็ร้อนใจท่ีไดรั้บความเลา้โลม
ดว้ยศาสนาท่ีแท ้

(3) โอกาสท่ีจะไดท้  างานคริสเตียนเป็นส่ิงท่ีเขาพอใจ เม่ือเขายึดโอกาสอนัประหลาดท่ีจะเป็น
คนงานร่วมกบัพระคริสต ์ถา้เขามีโอกาสท าการช่วยวิญญาณท่ีบา้นและนอกบา้น (ต่างประเทศ) ไดแ้ลว้
เขาจะมีจิตใจต่ืนเตน้อยา่งถึงขนาด 

4. ความรักผดิชอบประจ าบุคคล น่ีเป็นโอกาสท่ีจะย  ้าเร่ืองความรับผิดชอบประจ าบุคคล “คือให้
ตระหนกัแน่วา่ พระเจา้ทรงสร้างเขามาใหมี้ส่วนในแผน่ดินของพระคริสต”์ 

ใหเ้ราเสนอผูช่้วยยิง่ใหญ่ และความรอดอนัใหญ่ยิง่แก่เขาทุกคน 
ค าแนะน าส าหรับครูชั้นผูใ้หญ่ 
โรงเรียนรวีวารศึกษาท่ีดีทุกแห่ง ควรมีแผนกผูใ้หญ่ท่ีจดัไวอ้ยา่งดีเพื่อรวมงานเป็นอนัหน่ึงอนั

เดียวกนั และเพื่อบรรลุความตอ้งการของหญิงชาย ท่ีเป็นสมาชิกของคริสตจกัรและสังคมนั้น  ๆ  
แผนกน้ีควรจดัสถานท่ีอนัเหมาะสมใหอ้นุชนชายหญิงซ่ึงเล่ือนมาจากแผนกอนุชน “ชั้นท่ีเรียน

พระคริสตธรรมคมัภีร์ท่ีจดัไวอ้ย่างดีนั้นเป็นเหมือนก าแพงชายหญิงล้อมรอบเด็กชายหญิง ซ่ึงอาจจะ
ป้องกนัเด็กหญิงชายในโรงเรียนรววีารศึกษาไวใ้นระยะชีวติท่ีส าคญัท่ีสุดได”้ 

การจดัคณะ ต่อไปน้ีเป็นบรรทดัฐานส าหรับชั้นผูใ้หญ่ซ่ึงสมาคมรวีวารศึกษา สหชาติไดล้งมติ
เห็นชอบแลว้ 

(1) ชั้นน้ีตอ้งติอต่อกบัโรงเรียนรววีารศึกษาแห่งหน่ึงแห่งใด 
(2) ชั้นน้ีตอ้งมีเจา้หน้าท่ีต่อไปน้ี คือ ครู ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และมี

คณะกรรมการต่อไปน้ี 
(ก) คณะกรรมการสมาชิก 
(ข) คณะกรรมการนมสัการ 
(ค) คณะกรรมการสังคม 
(3) ชั้นน้ีตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีอายตุั้งแต่ 21 ปีและสูงข้ึนไป 
การรวมชั้นผูใ้หญ่ ในชุมนุมชนใด ๆ ถ้ามีชั้นผูใ้หญ่หลายนิกายด้วยกนั เขาก็รวมชั้นผูใ้หญ่

เหล่าน้ีเขา้ดว้ยกนั เรียกวา่ ชั้นผูใ้หญ่สหะ 
เม่ือชั้นผูใ้หญ่ประกอบกิจ ต่อไปน้ีเป็นกิจการท่ีชั้นผูใ้หญ่ต่าง ๆ กระท าได ้
(1) ส่งเสริมความกลมเกลียวในชั้น 
(2) กระท าใหก้ารประชุมในชั้นเป็นการส่งเสริมดา้นจิตวญิญาณ 
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(3) มีการประชุมอธิษฐานของชั้น 
(4) สนบัสนุนใหส้มาชิกไปประชุมนมสัการเพิ่มข้ึน 
(5) จดัหาปฏิคมใหแ้ก่คริสตจกัร 
(6) จดัการนมสัการในเรือนจ า โรงพยาบาล และในสถาบนัอ่ืน ๆ  
(7) จดัครูส ารองไวใ้หแ้ก่โรงเรียนรววีารศึกษา 
(8) จดัด าเนินโรงเรียนคณะจาริกทูต 
(9) เยีย่มเยยีนคนจนและคนเจบ็ 
(10) แกไ้ขภาวะความเป็นอยูข่องประชุมชนใหดี้ข้ึน 
(11) จดัใหมี้หมู่ “พี่ใหญ่” ข้ึน 
(12) น าชายหญิงมาถึงพระคริสต ์

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  1. ความเจริญฝ่ายความคิด 1. การตดัสินและการใคร่ครวญ 
      2. ก าลงัใจ 
      1. การสัมพนัธ์ของครอบครัว 
  2. ความเจริญฝ่ายสังคม  2. มิตรภาพ 
      3. ความเห็นอกเห็นใจ 
แผนกวยัผูใ้หญ่      4. มีความสนใจในโลก 
  3. ความเจริญฝ่ายศีลธรรม 1. นิสัยคงท่ี 
      2. เฉยเมยต่อศาสนา 
      1. แสวงหาพระเจา้ 
  4. ความเจริญฝ่ายวญิญาณ  2. ตอ้งการศาสนา 
      3. หาโอกาสท างาน 
      4. มีความรับผดิชอบประจ าตวั 
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ค าถามทดสอบ 
1. พวกผูใ้หญ่มีงานส่ิงใดบา้ง 
2. พวกผูใ้หญ่ท่ีมีความเจริญฝ่ายความคิดท่ีส าคญันั้นมีอะไรบา้ง 
3. จงกล่าวถึงความเจริญฝ่ายสังคมของพวกผูใ้หญ่ 
4. ความเจริญฝ่ายศีลธรรมมีอะไรบา้ง 
5. ความเจริญฝ่ายจิตวญิญาณมีอะไรบา้ง 
6. ท าไมโรงเรียนรววีารศึกษาจึงควรมีชั้นผูใ้หญ่ 
7. อะไรเป็นบรรทดัฐานของชั้นผูใ้หญ่ 
8. ชั้นผูใ้หญ่สหะ คืออะไร 
9. จงบอกงานท่ีชั้นผูใ้หญ่จะพึงกระท าไดม้าบา้ง 
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บทที ่10 เดก็ทีไ่ด้รับกำรเตรียมไว้รับค ำสอน 

ในการเตรียมสอนเด็ก และในการเตรียมเด็กไวรั้บค าสอนนั้น ครูตอ้งถือหลกัการอนัเป็นมูล
ฐาน 4 ประการต่อไปน้ี  

1. ความตั้งใจ 
ชะรอยขณะก าลงัสอน ๆ อยู ่เด็กผูช้ายคนหน่ึงจะลว้งนกออกมาจากกระเป๋า เขาไม่มีความตั้งใจ

ในบทเรียนต่อไปแลว้ คราวน้ีก็เปรียบเหมือนครูพูดกบัหวัหลกัหัวตอ เด็กจะไม่ไดย้ินอะไรต่อไปแมว้่า
ครูจะพูดชดัถอ้ยค ากว่าก่อน เด็กไม่มีความตั้งใจเสียแลว้ คู่แข่งบางคนของครูมีชยัในวนันั้นแลว้ และดึง
เอาความตั้งใจไปเป็นของเขาหมด 

เม่ือครูทราบแลว้วา่ ถา้เด็กขาดความตั้งใจ จะไปนัง่สอนอยูก่็ไร้ผล ครูตอ้งท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดใน 3 
อยา่งต่อไปน้ี 

(1) เลิกไม่สอนและยอมแพเ้ด็กเสีย 
(2) ใชส่ิ้งเด็กสนใจนั้นดึงเอาความตั้งใจคืนมาใหเ้ด็ก 
(3) กระท าบทเรียนให้สนุกสนานจนเด็กจะสมคัรใจหันจากส่ิงอ่ืนมาฟังท่าน ขอ้น้ีตอ้งการฝึก

มือและการฝึกหดัมาก 
ความตั้งใจอาจเกิดจากความสมคัรใจหรือเกิดข้ึนเองก็ได ้หรือจะเกิดจากการให้ความตั้งใจจริง 

หรือการถูกบงัคบัใหต้ั้งใจก็ได ้คนหน่ึงคนใดจะตั้งใจเพราะเขาอยากฟังจริง ๆ หรือเพราะเขารู้สึกวา่ควร
จะฟัง หรือเพราะเขารู้สึกจ าเป็นตอ้งตั้งใจฟังก็ได ้ความตั้งใจของเด็กเกิดข้ึนเอง เขาตั้งใจเฉพาะต่อส่ิงท่ี
เขาพอใจ เราจะบงัคบัให้เขามีความตั้งใจอยู่นานนกัไม่ได้ เราจะบงัคบัให้เขามีความตั้งใจอยู่นานนัก
ไม่ได ้เพราะเหตุน้ีเองจึงควรใชบ้ทเรียนสั้น ๆ และต่าง ๆ กนั ถา้เกิดความไม่ตั้งใจข้ึนมาเม่ือไรก็พึงเขา้ใจ
เถิดวา่ ความสามารถในการส ารวมใจนั้นหมดไปแลว้ 

ความตั้งใจจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดไม่วา่ส าหรับการสอนใด ๆ  
2. ความสนใจ 
เม่ือเราบงัคบัให้เด็กตั้งใจไม่ได้แล้ว เราตอ้งให้เขาเกิดความตั้งใจด้วยความเต็มใจ เขาจะฟัง

นิยายประหลาดอศัจรรยไ์ดต้ั้งชัว่โมง แต่จะฟังวชิาเลขสัก 10 นาที เห็นจะยาก ท าไม่เป็นเช่นนั้น 
กำรเล่นเป็นส่วนส ำคัญ เขาเล่นได้ไม่รู้จกัเบ่ือ ถ้าครูเอาการเล่นมาปะปนเขา้กบัเร่ืองราวมาก

เท่าใด เด็กก็จะบงัเกิดความสนใจเพิ่มข้ึน ครูตอ้งการจะป้อนลูกกลอนท่ีเป็นความรู้เม่ือไร จงเคลือบ
ลูกกลอนนั้นดว้ยน ้าตาลอนัเป็นส่ิงท่ีเด็กสนใจมากท่ีสุดนั้นเสียก่อน ครูท่ีมีไหวพริบดี จะเสนอพระคริสต์



 143 

ตอนเป็นกุมารใหแ้ก่เด็ก และเสนอพระคริสตใ์นตอนเป็นวรีชนใหแ้ก่พวกอาย ุ12 ปี และพระคริสตผ์ูเ้ป็น
สหายและอาจารยก่์อนอนุชนอาย ุ18 ปี และพระคริสตผ์ูเ้ป็นพระผูไ้ถ่แก่ผูใ้หญ่ 

3. จุดสัมพนัธ์ 
(1) ตอ้งใหค้วามรู้ใหม่สัมพนัธ์กบัความรู้เก่า มีนิยายเก่า ๆ กล่าววา่โลกเราน้ีอยูบ่นหลงัของชาย

ฉกรรจค์นหน่ึง และเทา้ทั้งสองของชายคนน้ีอยูบ่นช้าง ส่วนช้างก็เหยียบอยูบ่นหลงัเต่า เม่ือมีค าถามว่า 
“เต่ายืนอยู่บนอะไรเล่า” ก็หาค าตอบไม่ได้ เร่ืองอย่างน้ีไม่จุใจและก็ไม่มีประโยชน์ด้วย เพราะไม่มี
รากฐานท่ีมัน่คง เม่ือมีความคิดอะไรเกิดข้ึนในจิตใจ ตอ้งมีความเคยชินเป็นรากฐานรองรับความคิดใหม่
นั้นไว ้มิฉะนั้นความคิดใหม่นั้ นก็จะจมหายไปในอนุสติ การท่ีจะสอนแนวความคิดใหม่โดยไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัแนวความคิดเก่า ก็เปรียบเหมือนเทน ้ าลงไปในกระชอนจะมีน ้ าคงคา้งอยู่ในกระซอน
น้อยเต็มที จนไม่พอจะใช้ท าอะไรได ้ถ้าเราจะสอนเร่ือง “ความโปร่งใส” ให้แก่เด็ก แต่ไม่พูดถึงเร่ือง 
“ใสอยา่งแกว้” เสียก่อนเด็กจะไม่เขา้ใจอะไรเลย 

(2) ค  าสอนตอ้งสัมพนัธ์กบัความรู้ของเด็ก คือวา่ตอ้งสร้างความรู้ใหม่ไวบ้นความรู้เก่า เด็กจะ
ไม่เขา้ใจของใหม่อะไรเลยถา้ของใหม่นั้นไม่สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มของเขา เขาจะเขา้ใจความรักของ
พระคริสตไ์ด ้ต่อเม่ือเขาเขา้ใจความรักของพ่อแม่ท่ีดูแลเอาใจใส่เขา ถา้เด็กไม่รู้จกัวา่ หญา้คืออะไร เขาก็
ไม่มีหนทางท่ีจะรู้จกั “ตน้พลบัพลึงในหุบเขาได้” พระเยซูทรงสร้างความรู้เก่า เม่ือพระองค์ตรัสเรียก
ชาวประมงให้มาเป็นสาวกนั้น พระองค์ตรัสว่า ให้เขามาเป็น “ผูจ้บัคน” (ประมงคน) เร่ืองน้ีโยงไป
สัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้มของเขา และเขาก็เขา้ใจการทรงเรียกใหม่น้ีส าหรับชาวนาพระคริสตต์รัสถึงเร่ือง
การหวา่นพืช 

4. ภำษำ ใชภ้าษาง่าย ๆ ถา้มีค าไหนท่ีเขาไม่เคยใช ้มนัจะกระท าให้ห่วงความคิดของเขาขาดไม่
ติดต่อกนั เพลงท่ีเด็กร้องตอ้งมีถอ้ยค าท่ีเด็กเขา้ใจ ตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของเด็ก ค าว่า 
“พระเทพบิดา” ส าหรับเด็กไม่มีความหมายอะไรเลย แต่ค าว่า “คุณพ่อ” หรือ “เสด็จพ่อ” ให้ความเขา้ใจ
เขาทนัที เม่ือพระเยซูตรัสอธิบายค าวา่ “เพื่อนบา้น” พระองคท์รงเล่าเร่ืองใหฟั้งก่อน เม่ือจบแลว้ผูฟั้งก็เขา้
ใสจค าวา่ “เพื่อนบา้น” ค  าวา่ “รัก” “บา้น” “แม่” มีความหมายแก่เด็กแลว้ตามส่ิงแวดลอ้มของเขา เพราะ
ค าทั้งสามเก่ียวพนักบัชีวติของเขาอยา่งใกลชิ้ดมาตั้งแต่ตน้แลว้ 

พดูกบัเด็กตอ้งใชภ้าษาเด็ก 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
   1. ความตั้งใจ 
เด็กท่ีไดรั้บการ  2. ความสนใจ 
เตรียมไวรั้บค าสอน 3. จุดสัมพนัธ์  1. ความรู้ใหมส่ัมพนัธ์กบัความรู้เก่า 
   4. ภาษา   2. ค  าสอนสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. จงอธิบายถึงความส าคญัของความตั้งใจ 
2. เราไดค้วามตั้งใจมาอยา่งไร 
3. ความตั้งใจโดยสมคัรใจ และความตั้งใจโดยไม่มีความสมคัรใจต่างกนัอยา่งไร 
4. เราจะปลูกความสนใจของเด็กใหมี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 
5. ค  าวา่จุดสัมพนัธ์มีความหมายอยา่งไร 
6. พระเยซูทรงใช ้หลกัจุดสัมพนัธ์อยา่งไรบา้ง 
7. เราควรใชภ้าษาชนิดใด ท าไมตอ้งใชอ้ยา่งนั้น 
8. พระเยซูทรงกระท าอยา่งไรเพื่อใหค้วามหมายของค ากระจ่าง 
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ภำคที ่5 

ครู 
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บทที ่1 ครูของครู 

ถึงครูจะรู้พระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นอยา่งดีและสามารถแปลความหมายให้ศิษยเ์ขา้ใจไดอ้ยา่ง
เตม็ภูมิก็ยงัไม่พอ ท่ีจะท าการสอนใหไ้ดผ้ลอยา่งแทจ้ริงนั้นตอ้งด าเนินตามวิธีของพระบรมอาจารย ์ถา้เรา
สอนไดอ้ยา่งพระเยซู เราก็ท างานไดผ้ลส าเร็จ 

1. พระเยซูทรงทราบหัวขอ้เร่ือง พระองค์ทรงทราบความจริง อย่างท่ียงัไม่เคยมีมนุษยค์นใด
ทราบ พระองค์ทรงช ่ าชองในพระธรรมคมัภีร์ พระองค์ตรัสเยี่ยงผูมี้ข่าวท่ีจะประกาศเพราะฉะนั้น
พระองคจึ์งทรงประกอบดว้ยสิทธิอ านาจในการตรัสพระองคไ์ม่ทรงแคลงพระทยัในขอ้ท่ีพระองคต์รัส
นั้นเลย “เรากบัพระบิดาเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั” ยอห์น 10:30 “ผูท่ี้ไดเ้ห็นเราก็ไดเ้ห็นพระบิดา”  

ยอห์น 14:9 “ไม่มีผูใ้ดมาถึงพระบิดาเวน้ไวม้าทางเรา” ยอห์น 14:6 
2. พระเยซูทรงรู้จกัศิษย ์พระเยซูทรงดดัแปลงพระด ารัสของพระองค์ให้สอดคลอ้งกบัสภาพ

ของศิษย ์พระองคต์รัสเร่ืองหวา่นพืชและการท าสวนองุ่นแก่ชาวนาชาวไร่ มทัธิว 13 ตรัสเร่ืองแกะหาย
แก่ผูเ้ล้ียงแกะ ลูกา 15:3-7 ตรัสกบัแม่บา้นเร่ืองไมก้วาดและตะเกียง ลูกา 15:8-10 โดยตวัอยา่งท่ีตรงต่อ
กรณีเหล่าน้ีพระองคท์รงสั่งสอนความจริงท่ีส าคญัหลายประการ 

3. พระเยซูทรงเห็นความดีในตวัศิษย์ วนัหน่ึงพระองค์ทอดพระเนตรนะธันเอลเข้ามาหา 
พระบรมาจารยต์รัสวา่ “ดูแน่ะคนชาติอิสราเอลแทท่ี้ไม่มีอุบาย” ยอห์น 1:47 แน่ละนะธนัเอลคงมีผิดบา้ง 
แต่พระเยซูทรงเพ่งฝ่ายความดี และทรงติดต่อกบันะธันเอลดว้ยความเห็นอกเห็นใจ และพอพระทยัใน
ความดีท่ีนะธนัเอลก็มาเป็นสาวก 

4. ค  าสอนของพระเยซูนั้นง่าย แต่มีความหมายบริบูรณ์ ส่วนมากเป็นเร่ืองราวท่ีทรงเล่าให้ฟัง 
ส่ิงท่ีท ากนัอยู่เสมอทุกวนั อนัเรียกว่ากิจวตัรประจ าวนันั้น พระองค์ทรงหยิบมาสอนความจริงฝ่ายพระ
ธรรมคมัภีร์ได ้เช่น คนปะเส้ือเก่า มทัธิว 9:16, เด็กเล่นกลางตลาด มทัธิว 11:16 คนพบขุมทรัพยท่ี์ในนา 
มทัธิว 13:44 ตวัอย่างเช่นน้ีและอ่ืน ๆ กระท าให้พระด ารัสของพระองค์เป็นท่ีจบัใจ และผูฟั้งก็เขา้ใจ
ความหมายทนัที 

5. พระเยซูทรงใช้วิธีต่างกนัตามเวลาและชนิดของผูฟั้ง ท่ีริมบ่อน ้ า พระองค์ทรงสนทนากบั
สตรีอยา่งกนัเอง และสั่งสอนเธอโดยเธอหารู้ตวัไม่ทรงประกาศความจริงใหญ่ ๆ ขอ้หน่ึง ยอห์น 4:1-42 
ส าหรับผูน้มสัการท่ีนั่งอยู่ในธรรมศาลา พระองค์ทรงอธิบายตามพระธรรมคมัภีร์ พระองค์ทรงสอน
สาวกขณะท่ีเดินหรือรับประทานพร้อมพระองค์ตรัสถามสอบความเขา้ใจของสาวกให้เกิดความเขา้ใจ
กระจ่าง 
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6. พระเยซูทรงสั่งสอนด้วยบุคลิกลกัษณะของพระองค์ อิทธิพลอนัเกิดจากชีวิตความเป็นอยู่
ของพระองค์ ส าคญัยิ่งกว่าวิธีสอนของพระองค์ ท าไมคนสิบสองคนผูมิ้ได้รับการศึกษาสูงจึงติดตาม
พระองคไ์ปทุกวนั ไม่ใช่เพื่อหวงัผลในโลกียสมบติั เพราะพระองคต์รัสบอกแลว้วา่พระองคไ์ม่มีท่ีจะวาง
พระเศียรสาวกรักพระองคเ์พราะพระองคก์อปรดว้ยความดี ความเห็นอกเห็นใจ และพอพระทยัในความ
ดี พระองค์ตรัสชมหญิงหมา้ยท่ีให้ทาน ทรงพอพระทยัในความรักของมาเรียเร่ืองน ้ ามนัอนัมีค่า ท่ีใดท่ี
ตอ้งการความรักท่ีสุด พระองค์ทรงรักมากท่ีสุด พระองค์มิใช่สหายท่ีเห็นอกเห็นใจดอกหรือ และทรง
ช่วยทุกคนอยา่งปราศจากความเห็นแก่ตวั เราทั้งหลายจึงตอ้งปฏิบติัตามบุคลิกลกัษณะของบรมาจารยซ่ึ์ง
มีอิทธิพลดึงดูดเอาชนะใจมนุษย ์

แผนผงัในกระดำนด ำ 
     1. ทรงทราบหวัขอ้เร่ือง 
     2. ทรงรู้จกัสาวก 
     3. ทรงพอพระทยัในความดีของศิษย ์
ครูของครู{ พระเยซู {  4. ทรงสอนง่าย ๆ  
     5. ทรงใชว้ธีิสอนต่าง ๆ กนั 
     6. ทรงสอนดว้ยบุคคลิกลกัษณะของพระองค ์
 
ค าถามทดสอบ  
1. ครูจะเพิ่มความส าเร็จในการสอนของครูไดอ้ยา่งไร 
2. ท่ีวา่พระเยซูทรงทราบหวัขอ้เร่ืองของพระองคน์ั้นปรากฏชดัอยา่งไร 
3. พระเยซูทรงปรับปรุงพระด ารัสสอนของพระองคใ์หเ้หมาะสมกบัสาวกอยา่งไร 
4. จงบอกเร่ืองท่ีวา่ พระเยซูทรงพอพระทยัในความดีของสาวก 
5. พระองคท์รงกระท าอยา่งไรใหพ้ระด ารัสสอนของพระองคก์ระจ่าง 
6. บอก 3 เร่ืองท่ีพระเยซูทรงเปล่ียนแปลงพระด ารัสสอนใหเ้หมาะกบัผูฟั้ง 
7. บุคลิกลกัษณะของพระองคมี์ผลในการทรงสั่งสอนอยา่งไรบา้ง 
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บทที ่2 ครูและต ำรำของครู 

เพื่อให้ครูรวีวารศึกษากลมกลืนกบัพระบรมาจารย ์ความคิดและจิตใจของครูตอ้งมีพระวาทะ
ของพระเจา้อยา่งบริบูรณ์ 

1. ครูตอ้งศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เพื่อเพิ่มก าลงัและเร่ียวแรง และจิตวิญญาณของครูเอง 
การสอนรวีวารศึกษาเป็นงานดา้นจิตวิญญาณคนท่ีจะท างานน้ีส าเร็จ ตอ้งเป็นคนท่ีบงัเกิดใหม่และเจริญ
ข้ึนในพระคริสต ์จะมีชีวติเช่นน้ีไดก้็ดว้ยการเขา้สนิทกบัพระเจา้ดว้ยพระวาทะของพระองค ์ครูท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ียอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อยา่งซามูเอลโดยกล่าววา่ “พระองคเ์จา้ขา้ขอตรัสเถิด เพราะ
ทาสของพระองคฟั์งอยู”่  

ท่ีจะฟังดูว่า พระเจ้าตรัสอย่างไรแก่เราก็ส าคญักว่าท่ีเราเองจะทูลต่อพระเจ้า สาวก 2 คนท่ี
เดินทางไปเอม็มาอูกล่าวเร่ืองพระผูเ้ป็นเจา้ผูท้รงด าเนินอยูข่า้ง ๆ เขานอ้ยเตม็ที เพียงเผยให้ประจกัษค์วาม
ตอ้งการของเขาเท่านั้น เขาฟังพระองคต์รัสอธิบายขอ้ความในพระธรรมคมัภีร์ และเม่ือพระองคจ์ากเขา
ไปแลว้ เขาจึงพดูกนัวา่ “ใจของเราเร่าร้อนภายในเรา เม่ือพระองคท์รงตรัสสนทนากบัเราท่ีกลางทาง และ
เม่ือพระองคท์รงอธิบายพระคมัภีร์ให้แก่เรามิใช่หรือ” ท่ีเราคอยพระเจา้โดยเปิดพระวาทะของพระองคดู์
อยูเ่ช่นน้ีเอง เป็นส่ิงท่ีบรรดาครูทั้งหลายตอ้งการมากท่ีสุดในการเตรียมสอน 

2. เขาตอ้งศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เพื่อสอนศิษยใ์ห้ไดผ้ลตามความต้องการของเขา เม่ือเขา
ตรึกตรองในพระวาทะอยูน่ั้น ความคิดของเขาล่องลอยไปหาศิษยข์องเขา และเขาควรถามข้ึนบ่อย ๆ ว่า 
“พระวาทะตรงน้ีมีอะไรส าคญัท่ีจะให้แก่ศิษยไ์ด้บา้ง ความจริงขอ้น้ีเป็นท่ีสบอารมณ์โดยเฉพาะของ
นกัเรียนหรือไม่” และเขาคงอธิษฐานหลายคร้ังหลายหนว่า “โอพระผูเ้ป็นเจา้ ขอทรงโปรดเบิกตาของ
ขา้พเจา้ ใหแ้ลเห็นข่าวดีซ่ึงพระองคท์รงเรียกใหข้า้พเจา้มาสอน” 

เพื่อใหเ้รามีความรู้ในพระคริสตธรรมคมัภีร์จะไดน้ าไปท าการสอนไดดี้ครูจะตอ้งศึกษาพระวา
ทะตามระบบแบบแผนท่ีก าหนดไว ้

ในการศึกษาพระธรรมคมัภีร์นั้นมีวธีิท่ีเป็นประโยชน์อยู ่4 วธีิ 
1. เขาควรอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ต่อเน่ืองกนั ตั้งตน้แต่ปฐมกาลแลว้อ่านเร่ือยไปถึงวิวรณ์

การกระท าอย่างน้ีป้องกนัไม่ให้เขาข้ามตรงโน้นตรงน้ีและกระท าให้เขามีความเข้าใจว่าพระคมัภีร์
ทั้งหมดเก่ียวขอ้งเป็นอนัเดียวกนัอยา่งไร ยอรจ มูลเลอร์ (George Muller) คนท่ีไวว้างใจในพระเจา้มาก 
กล่าววา่ท่านอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์หน่ึงร้อยจบแลว้ และมีความพอใจเพิ่มข้ึนทุกที การอ่านตอ้งอ่าน
ดว้ยความไตร่ตรองและตอ้งเอาส่ิงท่ีอ่านแลว้มาประพฤติตาม 
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2. เขาควรศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์เป็นหวัขอ้ ๆ ไป วิธีน้ีตอ้งใชพ้ระธรรมคมัภีร์ท่ีมีขอ้เก่ียว
โยงกนั หรือใชห้นงัสือคน้ขอ้ความ (Concordance) และต าราต่าง ๆ เขาควรหาหวัขอ้หน่ึง แลว้ยกขอ้พระ
ธรรมท่ีเก่ียวกบัหัวขอ้นั้นข้ึนมาจากพระธรรมเล่มต่าง ๆ เพื่อเปรียบเทียบและสนบัสนุนกนั ถา้เป็นคน
บกพร่องในเร่ืองความไวว้างใจ ก็เร่ิมเรียนเร่ืองความไวว้างใจ ถา้เป็นคนข้ีกลวัจงศึกษาในขอ้ท่ีวา่ “อย่า
กลวัเลย” ท่ีเขาเร่ิมเรียนค าสอนจากพระธรรมดว้ยตนเองอยา่งน้ี เขาจะไดรั้บผลเกินกวา่ให้คนอ่ืนมาสอน
เร่ืองนั้นแก่เขาตั้ง 10 เท่า 

3. ควรศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์โดยศึกษาชีวประวติั เร่ือง อบัราฮมั, โอเซฟ, โมเสส, ดาวิด, 
พระคริสต์, เปาโล, และชีวประวติัของบุคคลในพระธรรมคมัภีร์อีกมากมายเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจทั้งนั้น 
การศึกษาอยา่งนิยมชมชอบในเร่ืองชีวประวติัเหล่าน้ีจะท าให้ความคิดของเขาสูงข้ึนและจะรับการดลใจ
ในเร่ืองงานท่ียอมเสียสละตนเองดว้ย 

4. ควรศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ เป็นเล่ม ๆ ไป ไม่มีวิธีอ่ืนใดท่ีจะยงัผลในดา้นความรู้และ
ความช่วยเหลือทางวญิญาณจิตมากกวา่วธีิน้ี พระธรรมทั้ง 66 เล่มนั้น ต่างก็มีข่าวท่ีจะใหแ้ก่ชีวติของเรา 

เพื่อกระตุน้ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของเราเขม้แข็ง และเพื่อเตรียมเราให้เหมาะแก่บริการ เรา
ตอ้งอ่านพระคริสตธรรมคมัภีร์ดว้ย 

(ก) ความพากเพียรพยายาม ยอห์น 5:39 
(ข) การอธิษฐาน สดุดี 119:68 
(ค) ความคิดไตร่ตรอง สดุดี 119:97-100 
(ฆ) ความศรัทธา สดุดี 119:18 
(ง) ความเช่ือฟัง ยอห์น 7:17 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
             ก.ดว้ยความเพียรพยายาม 
  1. ศึกษาเพื่อเพิ่ม  1.อ่านต่อเน่ืองกนั  ข.ดว้ยการอธิษฐาน 
  ก าลงัฝ่ายจิตวญิญาณ 2. ศึกษาเป็นหวัขอ้   ค.ดว้ยคาวมคิดไตร่ตรอง 
ครูและต ารา     3. ศึกษาชีวประวติั   ฆ. ดว้ยความศรัทธา 
ของครู  2. ศึกษาเพื่อใหศิ้ษย ์ 4. ศึกษาพระธรรมเป็นเล่ม ๆ ง. ดว้ยความเช่ือฟัง 
  ไดต้ามความตอ้งการ 
  ของเขา 
 
ค าถามทดสอบ 
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1. ใหเ้หตุผลสองประการวา่ท าไมครูตอ้งศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์ 
2. การศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์จะช่วยชีวติครูอยา่งไรบา้ง 
3. การศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์จะช่วยศิษยข์องครูอยา่งไรบา้ง 
4. บอกวธีิศึกษาพระคริสตธรรมคมัภีร์อยา่งท่ีใหคุ้ณประโยชน์บางวธีิ 
5. วธีิอ่านต่อเน่ืองกนัคืออยา่งไร 
6. วธีิศึกษาเป็นหวัขอ้ ๆ มีประโยชน์อยา่งไร 
7. วธีิศึกษาชีวประวติัใหค้วามช่วยเหลือเราอยา่งไรบา้ง 
8. การศึกษาพระธรรมเป็นเล่ม ๆ มีประโยชน์อยา่งไรบา้ง 
9. จงใหก้ฎสั้น ๆ 5 ขอ้ ส าหรับศึกษาพระคมัภีร์ 
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บทที ่3 ครูและศิษย์ 

ซอฝร่ังสองคนั ต่างก็มีเสียงไพเราะดว้ยกนัทั้งคู่ แต่เม่ือมาเล่นรวมกนัแลว้ อาจมีเสียงไม่เขา้กนั
เลยก็ได้ เพราะยงัไม่ได้ข้ึนเสียงให้เข้ากัน เพราะฉะนั้นครูและศิษย์อาจไม่ก่อให้เกิดท านองชีวิตท่ี
เจริญกา้วหนา้นอกจากชีวติทั้งสองฝ่ายจะกลมกลืนกนั 

เพื่อใหบ้งัเกิดความกลมกลืนกนั เราตอ้งใคร่ครวญในส่ิงต่อไปน้ี 
1. ความจริงใจต่อ โดยสัญชาตญาณเด็ก ๆ จะมีความพินิจพิเคราะห์ในการเลือกอตัลกัษณ์ไดดี้ 

เขาจะยอมเป็นมิตรกบัคนแปลกหนา้คนหน่ึง แต่จะไม่ยอมเป็นมิตรกบัอีกคนหน่ึง มีค าแนะน าอยา่งดีแก่
ครูขอ้หน่ึงก็คือวา่ เด็กยอ่มรักครูคนนั้น เด็กจะมองเห็นการแสร้งท าไดอ้ยา่งง่ายดาย และจะไม่พอใจเลย 
ความจริงครูเป็นคนอยา่งไร และท าอะไรมาตลอดสัปดาห์แลว้ ยอ่มช่วยส่งเสริมให้งานสอนรวีวารศึกษา
เพียง 30 นาที ในวนัอาทิตยน์ั้นสัมฤทธ์ิผลหรือไม่ก็ท  าลายผลหมดทีเดียว เราจะทราบวา่บทเรียนนั้นได้
มากจากแห่ลงท่ีลึกเพียงใดได ้ดว้ยการดูผลวา่บทเรียนนั้นฝังลึกลงไปไดเ้พียงใด 

2. ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคู่กบัความจริงใจต่อ ครูท่ีจะท างานส าเร็จตอ้งเป็นคนท่ีเขา้ไปอยูใ่น
ชีวิตของเด็ก การท่ีครูสนใจในครอบครัวของเด็ก มกัจะให้ประโยชน์มากกว่าท่ีครูสนใจตวัเด็กคนนั้น
โดยเฉพาะ การท่ีครูช่วยท าอะไรให้มารดาของเด็ก หรือมีงานอะไรท าให้ด้วยความเห็นอกเห็นใจกนั 
หรือการไปร่วมรับประทานอาหารเพียงม้ือเดียวในบา้นของเด็ก จะเป็นห่วงส าคญัท่ีจะคลอ้งใจเด็กให้ติด
กบัใจของครู เราจะดูตวัอยา่งไดจ้ากการท่ีพระเยซูเสด็จร่วมทุกขร่์วมสุขในบา้นเบธาเนียได ้

3. มาตรฐานของความดี เด็กจะเลียนแบบท่ีเขาไดพ้บไดเ้ห็นอยู่เสมอ ๆ เวลาเด็กเล่นหมอ้ขา้ว
หมอ้แกง หรือเล่นเป็นผูใ้หญ่ เขาจะพยายามใชค้  าพูดของผูใ้หญ่ท่ีเขาไดย้ืนมา เด็กจะคอยท าตามอยา่งครู 
ครูเป็นอย่างไรเด็กก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าพูดกนัในแง่ศีลธรรมแล้ว ครูรวีวารศึกษาจะเป็นตวัอย่างท่ีเด่น
ของเด็ก ในเร่ืองความถูก ความยนิดี ความยติุธรรม เกียรติและคุณธรรมอ่ืน ๆ เราคงเคยไดย้ินเด็กอา้งเม่ือ
เขาท าอะไรไปแลว้วา่ “ก็ครูท าอยา่งน้ีน่ี” “ก็ครูท าอยา่งนั้นน่ี” ถา้ครูตอ้งการให้เด็กหนัไปสู่ทางท่ีถูกทาง
ใดแลว้ ครูตอ้งเป็นผูน้ าไปในทางนั้น 

4. การจดัชั้นดว้ยความระมดัระวงั ครูคนใดตอ้งการจะบ าบดัความยุ่งเหยิงในชั้น และอยากจะ
ศึกษาเคล็ดลบัในการท่ีจะท าใหช้ั้นของตนเรียบร้อยและเป็นท่ีสบายใจ ครูตอ้งจดจ าขอ้ความต่อไปน้ี 

(ก) ครูตอ้งเตรียมการสอนมาก่อน ครูท่ีเตรียมน้อยหรือไม่ไดเ้ตรียมเลย ไม่ช้าจะจบัเด็กไม่ติด 
เพราะไม่นานเด็กจะจบัไดแ้ละหมดความเคารพในตวัครูคนนั้น 

(ข) ตอ้งไวว้างใจเด็ก เด็กควรทราบว่าครูไวว้างใจเขา ถา้เราอยากไดส่ิ้งท่ีถูกจากเด็ก เราตอ้ง
หนุนใจเด็กใหก้ระท าแต่ส่ิงท่ีถูก 
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(ค) ความแขง็แกร่งท่ีสงบ จะท าใหบ้งัเกิดมิตรมากกวา่การยอมตาม เพราะในไม่ชา้ความรุนแรง
ท่ีไม่น่าจะเกิดข้ึนก็จะเกิดข้ึนมาจากการยอมตามนั้น 

(ง) การฝึกดา้นส่งเสริม ให้ผลมากกว่าการฝึกดา้นปฏิเสธ ค าว่า “จงท า” ค  าเดียวมีค่ามากกว่า 
“อย่าท า” สิบค า เม่ือเกิดมีการกระท าท่ีผิดข้ึนทางท่ีดีครูควรชกัจูง ให้กระท าส่ิงท่ีดีดีกว่าห้ามท าส่ิงท่ีผิด
นั้น ครูควรชมเชยและส่งเสริมความพยายามของเด็กควรให้รางวลับา้งเป็นคร้ังคราวตามควร แต่ควร
ระวงัในเร่ืองการใหร้างวลัอยา่ใหเ้ด็กกระท าเพราะอยากไดร้างวลัเป็นขอ้ใหญ่ 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  1. ความจริงใจต่อ 
ครูและศิษย{์ 2. ความเห็นอกเห็นใจ 
  3. มาตรฐานของความถูกตอ้ง 
  4. การจดัชั้น  { 1. ครูท่ีเตรียมแลว้ 
      2. ตอ้งไวใ้จเด็ก 
      3. ความแขง็แกร่งท่ีสงบ 
      4. การฝึกดา้นส่งเสริม 
 
ค าถามทดสอบ 
1. ท าไมเราจึงวา่ความกลมกลืนระหวา่งเด็กกบัครูเป็นส่ิงจ าเป็น 
2. จงบอกถึงคุณลกัษณ์ของครูรววีารศึกษาสองอยา่งท่ีมีอิทธพลเหนือชีวติของเด็ก 
3. ความจริงใจของครูมีค่าอยา่งไรบา้ง 
4. ความเห็นอกเห็นใจของครูจะช่วยงานของครูอยา่งไรบา้ง 
5. ท าไมจึงวา่ครูท่ีมีมาตรฐานความถูกอยา่งสูงนั้น เป็นเร่ืองส าคญั 
6. ท าไมจึงวา่เราควรใหก้ารฝึกดา้นส่งเสริมดีกวา่ใหก้ารฝึกดา้นปฏิเสธ 
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บทที ่4 กำรเตรียมส่วนตัวของครู 

“ชีวติทีเ่พยีงหยบิมอืเดยีวมค่ีำเท่ำกบักำรเรียนถังหน่ึง”  

ยอร์ช เฮอเบทิ 

A handful of good life is worth a busdhel of learinng. …….George Herbert 
ในการท่ีครูจะให้อิทธพลของตนมีผลอย่างสูงในชีวิตของเด็ก ครูต้องตรวจดูว่าในการ

เตรียมพร้อมส่วนตวัของครูนั้นไม่มีอะไรบกพร่องเลย 
1. การเตรียมฝ่ายกาย ถ้าคนใดเหน็ดเหน่ือยความกระตือรืนร้นก็หายไป ความหงุดหงิดทวีข้ึน 

นกัธุรกิจของพระบรมมหากษตัริยต์อ้งเป็นคนมีกายเขม้แข็งท่ีสุด ตอ้งหยุดพกัให้พอเพื่อระบบประสาท
จะไดท้  างานเป็นปกติได ้การยอ่ยอาหารด าเนินสะดวกดีจะกระท าให้คนนั้นร่าเริงและเห็นทุกอยา่งในแง่
ดีเสมอ การแต่งกายดว้ยความระมดัระวงัและเรียบร้อยจะช่วยการสอนให้ดีข้ึน บางทีเพราะท่าทีสะเพร่า
และการแต่งกายสกปรกท าใหก้ารสอนเหลวไป การแต่งกายท่ีวิตถารท่ีให้ผลท านองเดียวกนั ส าเนียงเยน็
หูและท่าทางเป็นท่ีดึงดูด ส่ิงเหล่าน้ีช่วยใหค้รูเป็นผูช้นะแลว้อยา่งสมบูรณ์ 

2. การเตรียมฝ่ายความรู้ ครูตอ้งมีความรู้เร่ืองเด็ก ความรู้เร่ืองวิธีศึกษาและความรู้ในพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ทั้งหมด เม่ือเป็นเช่นน้ีครูก็สามารถสอนบทเรียนให้สัมพนัธ์กบักรณีแวดลอ้ม และสามารถ
เสนอค่าอนัถูกตอ้งของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนมานั้นได ้การอ่านเร่ืองท่ีเก่ียวพนักนัและอ่านหนงัสือพิมพใ์น
เร่ืองเหตุการณ์ประจ าวนั จะท าให้ครูมีความรู้รอบตวักวา้งขวางข้ึน สามารถให้ตวัอย่างใหม่ ๆ แปลก ๆ 
แก่เด็กได ้ถา้ครูไม่เตรียมตวัท านองน้ี จะเห็นวา่นกัเรียนหมดความตั้งใจเรียน ไปสนใจกบัส่ิงอ่ืนมากกวา่ 

การฝึกเป็นส่ิงจ าเป็น หลายคนพูดว่าครูท่ีดีนั้นเขาเกิดมาอย่างนั้นเอง ไม่ไดม้าสร้างข้ึนทีหลงั
ดอกก็จริงอยา่งนั้นเหมือนกนั คนใดท่ีไม่มีความปรารถนาท่ีจะสอน เขาก็ไม่ชอบเด็ก ทั้งไม่มีความอดทน
และไม่มีความสนใจ จะท าให้คนนั้นเป็นครูท่ีดีไม่ได ้ไม่ผิดอะไรกบัเราพยายามให้คนตาบอดมองเห็น 
คนใดท่ีอยากสอนและมีความรักเด็กอาจท าการสอนตามหลกัวิชาไดบ้า้งโดยสัญญาตญาณของตน และ
ต่อไปก็เป็นครูดีได ้ถา้ครูประกอบดว้ยคุณสมบติั 2 ประการดงักล่าวน้ี ย่อมท าให้บงัเกิดผลดีท่ีสุดตาม
ความหวงัได ้

ธรรมาธิบาย ไม่ใช่เป็นส่ิงพอเพียง ถา้จะท าแผนงานใหเ้หมาะกบัชั้นของครู ครูตอ้งมีพระคริสต
ธรรมคมัภีร์ต้องอธิษฐานและมีความรอบรู้ในชั้นของครูเองจึงจะพอเพียง พระเจ้าผูท้รงกระท าให้
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ชาวประมงผูห้ยอ่นการศึกษา เป็นนกัเผยแพร่ท่ีรุ่งโรจน์อยา่งแสงเพลิงได ้ทรงสามารถและจะทรงกระท า
แก่ท่านไดอ้ยา่งเดียวกนั ถา้ท่านเองเป็นคนกระตือรือร้นจริง 

3. การเตรียมฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด “แมข้า้พเจา้พูดภาษาแปลก ๆ ได้ เป็นภาษา
มนุษยก์็ดี เป็นภาษาทูตสวรรคก์็ดีแต่ไม่มีความรัก ขา้พเจา้เป็นหมือนฉาบหรือฉ่ิงท่ีก าลงัส่งเสียง”  

1 โครินธ์ 13:1 สาเหตุท่ีครูเขา้รับท าการสอนควรเป็นความปิติท่ีจะกระท าบริการแห่งพระบรมา
จารยแ์ละเป็นความปรารถนาท่ีจะน าคนอ่ืนมาถึงชีวิตใหม่ ถา้ไม่มีสองส่ิงน้ีแลว้จะไม่บรรลุผลส าเร็จได้
เลย มีคนท่ีไม่ฉลาดนกัจดัข้ึนไดส้ าเร็จ ทั้งน้ีเพราะอ านาจฝ่ายจิตวญิญาณของเขานั้นเองเป็นเหตุ 

เราจะไดฤ้ทธ์ิอ านาจน้ีมาไดด้ว้ยวิธีเดียวเท่านั้นด าเนินกบัพระเจา้อยูก่บัทุกวนั สนทนาเงียบ ๆ 
กบัพระองคเ์สมอ และถือวา่การศึกษาพระวาทะของพระองคทุ์กวนัเป็นอาหารประจ าวนัของเรา พระเจา้
ไม่ประทานฤทธานุภาพของพระองคใ์ส่ภาชนะท่ีไม่ไดเ้ตรียมและท่ีไม่สะอาด 

ท่ีเราอธิษฐานดว้ยความทุรนทุรายอยูห่ลายคืนอาจเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีท่านส าแดงแก่ชีวิต
ของเด็กแต่ค่าทดแทนท่ีได้จะกระท าให้การเสียสละของเราเป็นความปิติยินดี ท่ีเราทราบว่าเราได้น า
วญิญาณดวงหน่ึงมาถึงพระเจา้ก็เป็นความปลาบปล้ืมอยา่งใหญ่ยิง่ท่ีสุด สดุดี 126:5,6 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
    1. เตรียมฝ่ายกาย 
การเตรียมส่วนตวัของครู  2. เตรียมฝ่ายความรู้ (วชิาการ) 
    3. เตรียมฝ่ายจิตวญิญาณ 
 
ค าถามทดสอบ  
1. ครูตอ้งการการเตรียมฝ่ายกายอยา่งไรบา้ง 
2. เขาควรเตรียมฝ่ายความรู้ (วชิาการ) อยา่งไรบา้ง 
3. ท่ีวา่ “เกิดมาเป็นครู” นั้นคือในทศันะใดบา้ง 
4. ครูรววีารศึกษาตอ้งมีคุณสมบติั 2 ประการคืออะไร 
5. การเตรียมสอนรววีารศึกษาท่ีส าคญัท่ีสุดนั้น คือเตรียมอะไรบา้ง 
6. ครูท่ีจะสอนรววีารศึกษาจะตอ้งมีเหตุอยา่งใด 
7. ท าอยา่งไรเราจึงจะไดผ้ลฝ่ายจิตวญิญาณ 
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บทที ่5 หลกักำรสอน 

บรรดาสถาปนิก ผูท้  าการสร้างสะพาน อุโมงค์และทางรถไฟ ต้องศึกษาในหลักของการ
วางรากฐานก่อน ท่ีจะลงมือท าการสร้างครูผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นผูก่้อสร้างอตัลกัษณ์ มีความจ าเป็นยิ่งกวา่บรรดา
สถาปนิกอีกคือเขาตอ้งทราบถึงหลกัส าคญัซ่ึงใหเ้กิดอตัลกัษณ์ 

บรรดาครูทั้งหลายตอ้งจ าหลกัฐาน 3 ประการน้ีไว ้
1. ความรู้เจริญข้ึนตามหลัก 4 อนัดับ โดยปกติความรู้มาถึงวิญญาณจิตด้วยสัมผสัทั้ง 5 คือ 

อาการดู อาการฟัง อาการชิมรส อาการแตะตอ้ง และอาการดมกล่ิน สัมผสัท่ีกล่าวน้ีท าให้เราบงัเกิด
ความรู้สึกต่ืนเตน้ และความรู้สึกต่ืนเตน้น้ีเองท าใหเ้ราไดรั้บความรู้ตามอนัดบัทั้ง 4 คือ 

(1) การรับรู้ (Perception) โดยสาเหตุบางประการของโลกภายนอกไดเ้ร้าสัมผสัหน่ึงสัมผสัใด
ทั้ง 5 นั้น กระท าให้บงัเกิดความรู้สึกต่ืนเตน้ และเม่ือความต่ืนเตน้น้ีไดถู้กถ่ายทอดไปยงัมนัสมองแลว้ 
มนัสมองก็แปลความรู้สึกต่ืนเต้นออกมา ดงัน้ีเราเรียกว่าการรับรู้ เช่น ข้าพเจา้ได้ยินเสียงอย่างหน่ึง 
ขา้พเจา้ระลึกไดว้า่มากจากซอ แลว้ขา้พเจา้ก็มีการรับรู้ในเสียงของซอคนัหน่ึงแลว้ ถา้คราวน้ีขา้พเจา้ใช้
สัมผสัอย่างอ่ืน เช่น หยิบซอออกมา แล้วมองดูซอนั้น การท่ีขา้พเจา้กระท าน้ีเป็นเหตุให้ การรับรู้ของ
ขา้พเจา้แจ่มแจง้ข้ึน 

(2) การคิดรวบยอด (Conception) จากการรับรู้หลาย ๆ อยา่งดว้ยกนั ขา้พเจา้ก็เก็บไดล้กัษณะท่ี
พอ้งกนัอยา่งนั้น แลว้ก็น ามารวมเขา้ไวด้ว้ยกนั ผลท่ีไดก้็คือ การคิดรวบยอด ตวัอยา่งขา้พเจา้ไดย้ินเสียง 
ปิแอนโน เสียงซอ เสียงป่ี และขา้พเจา้ก็ไดรั้บการรคิดรวบยอดเป็นเพลงข้ึนท านองหน่ึง เช่นน้ีเป็นตน้ 

(3) การตดัสิน (Judgment) การตดัสินเกิดข้ึนจากการน าเอาการคิดรวบยอดหรือการรับรู้หลาย ๆ 
อย่างด้วยกัน มาเปรียบเทียบกัน ข้าพเจ้ามีความรับรู้ เร่ือง “กุหลาบ” และมีความคิดรวบยอด เร่ือง 
“ดอกไม”้ ขา้พเจา้ก็เปรียบเทียบส่ิงเหล่าน้ีและมาสู่การตดัสินวา่ “กุหลาบ” เป็น “ดอกไมช้นิดหน่ึง” 

(4) การใคร่ครวญหาเหตุผล (Reasoning) เม่ือน าเอาการตดัสินใจหลาย ๆ อยา่งมาเปรียบเทียบ
กนั ก็ท  าให้บงัเกิดการใคร่ครวญหาเหตุผลข้ึน ขา้พเจา้ทราบวา่พระเยซูโปรดให้คนตาบอดเห็นได ้ทรง
รักษาคนง่อย ทรงให้คนโรคเร้ือนหายสะอาด และทรงกระท าให้บุตรชายของหญิงหมา้ยท่ีตายแลว้ ให้
คืนชีวติขา้พเจา้จึงใคร่ครวญและลงความเห็นวา่ พระเยซูเป็นพระผูช่้วยของคนท่ีทุกขย์ากล าบาก 

เม่ือเราทราบแลว้วา่ การตดัสินและการใคร่ครวญหาเหตุผลตอ้งอาศยัความรับรู้ท่ีถูกตอ้งมาก ๆ 
ดว้ยกนั จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดท่ีครูรววีารศึกษาจะตอ้งกระท าให้ศิษยไ์ดรั้บสัมผสัมากชนิดท่ีสุดตามแต่จะ
กระท าไดเ้ขาควรให้ไปถึงหูดว้ยค าพูดและเสียงเพลง ให้ถึงตาดว้ยรูปภาพ กระดานด า และแผนท่ี ให้ถึง
มือดว้ยรูปป้ันหรือการฝีมือ และใหถึ้งสัมผสัอ่ืน ๆ ดว้ยวธีิอ่ืนอนัสมควร 
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2. ความรู้นั้นจะไดม้าดว้ยการกระท าดว้ยตนเองเท่านั้น ถา้เราอุม้เด็กเล็กอยู่เสมอโดยเขาไม่มี
โอกาสใชเ้ทา้เล็ก ๆ ของเขาบา้งเลย เขาจะเป็นคนเปล้ียการออกก าลงักายท่ีไสวกระท าอยูจ่ะไปเกิดผลดี
ต่อกลา้มเน้ือของสวสัด์ิไม่ไดอ้ยา่งแน่นอน ความเจริญฝ่ายความรู้และจิตใจก็เช่นเดียวกนั ครูจะท างานให้
หนกัสักเท่าใด จะน าไปแทนความเพียรพยายามของเด็กหาไดไ้ม่ หนา้ท่ีส าคญัท่ีสุดของครูก็คือกระท าให้
เด็กคิด ถา้เด็กไม่น าเอาส่ิงท่ีรับจากครูไปคิดดว้ยตนเอง ค าอธิบายของครูก็ไร้ผล ครูจะตอ้งเร้าจิตใจของ
เด็กและปลุกให้เด็กเกิดค าถาม พระเยซูทรงกระท าเช่นนั้น (ยอห์น 4:1-26) เม่ือได้ก่อให้เด็กเกิดความ
กระหายแลว้ จึงจ าเป็นท่ีจะสอนใหเ้ด็กรู้จกัด่ืมดว้ย 

 เพราะฉะนั้นผูศึ้กษาตอ้งสามารถบงัคบัให้สนใจฟังครู เพื่อตนเองจะไดแ้ถลงความคิดของครู
ดว้ยภาษาของตนเองได ้

3. ตอ้งเขา้ใจและตอ้งใชค้วามรู้ มิฉะนั้นความรู้จะสูญไป ความรู้ใหม่ ๆ ตอ้งเป็นส่วนหน่ึงแห่ง
จิตใจของเรา อย่างกบัเน้ือท่ีเรารับประทานเขา้ไปไดก้ลายเป็นโลหิตส่วนหน่ึงของเรา ความรู้ใหม่น้ีควร
กระท าใหเ้ราเขม้แขง็ข้ึนในกิจการต่อ ๆ ไป เราควรตั้งกระทูถ้ามเร่ืองความรู้ใหม่วา่ ความรู้ใหม่ดีอยา่งไร 
ขา้พเจา้จะใช้ความรู้ใหม่น้ีไดอ้ยา่งไร ความรู้จะไม่เป็นของคนหน่ึงคนใดจนกว่าคนนั้นจะรู้จกัน ามาใช้
ในชีวติประจ าวนัของเขา เรารู้โดยการกระท า (ยอห์น 7:17) พระเยซูตรัสวา่ “เหตุฉะนั้นทุกคนท่ีเคยฟังค า
เหล่าน้ีของเรา และประพฤติตาม เราจะเปรียบเขาเช่นกบัคนมีปัญญาคนหน่ึง” มทัธิว 7:24 ความจริง
ความรู้ท่ีเราใชเ้สมอท าใหป้ราดเปร่ือง ท าใหจิ้ตใจเร่าร้อนปรับปรุงอตัลกัษณ์ และปฏิวติัชีวติ 

 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
      1. การรับรู้ 
  1. อนัดบัทั้ง 4 ของความรู้ { 2. การคิดรวบยอด 
หลกัการสอน{     3. การใคร่ครวญหาเหตุผล 
      4. การตดัสิน 
  2. ไดค้วามรู้มาดว้ยกระท าเอง 
  3. ตอ้งเขา้ใจและใชค้วามรู้ใหเ้กิดผล 
 
ค าถามทดสอบ 
1. หลกัมูลฐานสามประการท่ีจะตอ้งจ าคืออะไรบา้ง 
2. ความรู้ไปถึงวญิญาณจิตไดอ้ยา่งไร 
3. จงอธิบายถึงการรับรู้ 
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4. การตดัสินเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
5. เราใคร่ครวญหาเหตุและผลอยา่งไร 
6. เราจะไดค้วามรู้มาดว้ยวธีิใด 
7. เราควรใชค้วามรู้ใหม่อยา่งไร 
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บทที ่6 วธีิสอน 

หลกัการ (Peinciples) คือความจริงทัว่ไปวิธีการ คือกิริยาท่าทางท่ีจะน าหลักการมาใช้กับ
บทเรียนหน่ึง ๆ ท่านเคยเห็นเด็กสวมเส้ือผูใ้หญ่โดยไม่ตอ้งแกบ้า้งไหม เหตุท่ีไม่เหมาะนั้นไม่ใช่อยูท่ี่เส้ือ 
เส้ือตวันั้นอาจเหมาะแก่เจา้ของแทข้องเส้ือ แต่มนัยงัไม่ไดถู้กดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีใหม่ของมนั
ต่างหาก เราจึงโทษว่าเส้ือตวันั้นใหญ่ไป เราเห็นวา่ตอ้งเอาวิธีการมาดดัแปลงให้เหมาะสมกบับทเรียน
และกบัเด็ก วิธีการท่ีท ากบัเด็กคนหน่ึงไดผ้ลดี อาจใชก้บัเด็กอีกคนหน่ึงไม่ไดผ้ลเลยก็ได ้วิธีท่ีดีท่ีสุดคือ
วธีิท่ีรวมทุก ๆ วธีิเขา้ดว้ยกนัหมด 

เราอาจรวมวธีิการไวไ้ดเ้ป็น 4 ประการดงัน้ี 
1. ถามตอบ หมายความวา่นกัเรียนเตรียมบทเรียนล่วงหน้าท่ีบา้น คดัจากพระธรรมคมัภีร์หรือ

รวีวารศึกษา ครูก็ตั้งปัญหาถามศิษย ์น่ีเป็นวิธีท่ีเลวท่ีสุด เหมาะส าหรับครูท่ีเกียจคร้านท่ีสุด ครูไม่ตอ้ง
ล าบากยากกายอย่างใดเลย แมว้่าศิษยจ์ะมีความรู้ในพระคริสตธรรมมากมายในสมองของเขา เพราะ
เตรียมตวัมาจากบา้น  แต่เวลาเรียนไม่อ านวยผลใหเ้ขาสักเท่าใด 

2. วธีิปาฐกถา ส าหรับเด็กวธีิน้ีก็คือเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ ส าหรับผูใ้หญ่ คือการอธิบาย และการน า
บทเรียนไปใชใ้นชีวติประจ าวนั ผลส าเร็จของวิธีน้ีข้ึนอยูแ่ก่ครูเป็นส่วนใหญ่ วิธีน้ีมีทั้งคุณและโทษ บาง
ทีน ามาดดัแปลงใชก้บัชั้นใหญ่ไดผ้ลดี ถา้ครูมีภูมิรู้ดีอาจท าให้ผูใ้หญ่สนใจกบัชั้นใหญ่ไดผ้ลดี ถา้ครูมีภูมิ
รู้ดีอาจท าให้ผูใ้หญ่สนใจเรียนรวีวารศึกษาได ้แต่อีกนยัหน่ึง เรากล่าววา่ครูอาจจะท าให้ศิษยเ์พลิดเพลิน
พอใจเท่านั้นเอง ไม่ไดใ้ห้ค  าสอนอะไรเลย เม่ือใชว้ิธีน้ีก็ไม่จ  าเป็นท่ีเด็กจะตอ้งใชค้วามพยายามมากหรือ
นอ้ย 

3. วธีิใชค้  าถาม โซเครติส บรมครูของกรีก ใชไ้ดผ้ลดีมาแลว้ โดยค าถามท่ีแปลกของท่าน ท่าน
สามารถสอนศิษยใ์หท้ราบได ้แลว้ก็กระตุน้ใหศิ้ษยเ์กิดความสนใจท่ีจะขวนขวายหาเอาเองดว้ย 

(ก) ก่อให้เกิดความสนใจ ใช้ตอนตน้ ๆ ของบทเรียนไดผ้ล พระเยซูทรงเผชิญปัญหาของพวก
ปุโรหิตและอาลกัษณ์ ทรงเร่ิมตน้ดว้ยการถามปัญหาซ้อน พระองคต์รัสถามเจา้ของปัญหาวา่ “รูปและค า
จารึกน้ีเป็นของใคร” ลูกา 20:24 พระองค์ตรัสถามบทเรียนท่ีมาทูลถามพระองค ์วา่ “ท่านไดอ่้านเขา้ใจ
อยา่งไร” ลูกา 10:26 

(ข) เผยให้เห็นจุดสัมผสั ครูตอ้งคน้หาให้พบจิตใจของเด็ก เพื่อจะไดเ้อาความจริงใหม่โยงให้
เขา้กบัส่ิงท่ีศิษยท์ราบแลว้ 

(ค) ทดสอบความรู้ของเด็ก ไม่มีทางอ่ืนท่ีเราจะทราบได้ว่าเด็กคนนั้นยึดเอาความจริงท่ีครู
พยายามแจง้ใหน้ั้นไดแ้ลว้หรือยงั มทัธิว 13:51,16:9-12 
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(ฆ) กระตุน้ความคิดของศิษย ์ค าถามท่ีดีจะท าให้เด็กคิด มทัธิว 9:28 ค าถามไม่ดีย่อมแนะน า
ค าตอบใหเ้สร็จในตวั ต่อไปน้ีเป็นค าถามท่ีเลว 

พระเยซูทรงกระท าน ้าใหเ้ป็นเหลา้องุ่นหรือ 
คนใชเ้ช่ือฟังพระองคห์รือ 
ถา้ครูอยากจะถามใหศิ้ษยคิ์ด ครูควรจะถามศิษยอ์ยา่งน้ี 
พระเยซูทรงกระท าการอศัจรรยอ์ะไรท่ีบา้นคานา 
มาเรียสั่งคนใชว้า่อยา่งไร 
ครูท่ีเตรียมบทเรียนมาไม่ดียอ่มพดูเสียคนเดียว คนท่ีเตรียมอยา่งคร่ึง ๆ กลาง ๆ จะพอใจในการ

ถามมาก แต่ครูท่ีเตรียมมาอยา่งดีแลว้ยอ่มเร้าศิษยใ์หเ้ป็นคนถามดว้ย 
(ง) น าไปใหต้ดัสินใจ ดงัเร่ืองเปโตร พระเยซูตรัสถาม 3 คร้ังวา่ “ท่านรักเราหรือ” ยอห์น 21:15 

เม่ือพระเยซูตรัสถามสาวก พระองคต์รัสวา่ “ฝ่ายพวกท่านน้ีวา่เราเป็นผูเ้ล่า” 
4. วธีิคน้ควา้พิเศษ เหมาะส าหรับผูใ้หญ่หรือนกัศึกษาท่ีมีความรู้ แต่น ามากดัแปลงใชก้บัเด็กได ้

ก าหนดช่ือบุคคลหรือสถานท่ีให้เด็กไปศึกษาและน าผลการคน้ควา้ของตนโดยเขียนเป็นเร่ืองราวมาส่งก็
ได ้แลว้ครูก็เอารายงานของเด็กเหล่าน้ีมาประสานกนัเขา้เป็นเร่ืองเดียวกนั ผลท่ีไดน้ั้น มิใช่จะไดแ้ต่เพียง
เร่ืองท่ีเด็กเตรียมมา แต่จะไดผ้ลตรงท่ีเด็กสนใจแสวงหาความรู้โดยท่ีตนเองตอ้งรับผดิชอบ 

ถา้การใหเ้ด็กเตรียมงานท่ีบา้นเป็นเร่ืองยุง่ยากล าบาก เราก็อาจแกไ้ขไดด้งัน้ี 
(ก) ก าหนดหวัขอ้ตามท่ีเด็กแต่ละคนชอบ 
(ข) เสนอใหเ้ห็นวา่เป็นหนา้ท่ีของเด็ก ในเร่ืองน้ีอิทธิพลส่วนตวัของครูมีน ้าหนกัมาก 
(ค) ตอ้งแนะน าให้ชดัเจนและแสดงหน้าท่ีให้กระจ่าง เคล็ดลบัของความส าเร็จอยู่ท่ีการรู้จกั

ก าหนดงานเป็นอยา่ง ๆ ใหเ้ด็ก 
(ฆ) หวงัว่าเด็กจะท างานส าเร็จ ให้ชมเชยความพยายามของเด็ก ไม่ว่าเด็กจะได้พยายามน้อย

เท่าใด แลว้น าผลงานไปศึกษาในบทเรียน 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  1. วธีิเล่า 
  2. วธีิปาฐกถา 
      ก. ก่อใหเ้กิดความสนใจ 
วธีิการสอน 3. วธีิค าถาม   ข. เผยใหค้รูเห็นจุดสัมผสั 
      ค. ทดสอบความรู้ของเด็ก 
      ฆ. กระตุน้ความคิดของศิษย ์
      ง. น าไปใหต้ดัสิน 
      ก. ก าหนดหวัขอ้ให ้
  4. วธีิคน้ควา้พิเศษ  ข. ใหเ้ห็นวา่เป็นหนา้ท่ี 
      ค. แนะน าใหช้ดัเจน 
      ง. หวงัวา่จะไดง้าน 
 
ค าถามทดสอบ 
1. วธีิการ ต่างกบั หลกัการอยา่งไร 
2. วธีิสอนทั้ง 4 วธีิมีอะไรบา้ง 
3. จงอธิบายถึงประโยชน์ของการสอน ดว้ยวธีิถามตอบ 
4. อะไรเป็นจุดอ่อนในวธีิปาฐกถา 
5. โซเครติสใชว้ธีิค  าถามดว้ยมีจุดประสงคอ์นัใด 
6. จงบอกประโยชน์ 5 อยา่ง ของวธีิค าถาม 
7. ครูท่ีเตรียมบทเรียนไม่ดี ครูท่ีเตรียมคร่ึง ๆ กลาง ๆ และครูท่ีเตรียมบทเรียนท่ีดีนั้นเขาใชว้ิธี

สอนอยา่งไร 
8. วธีิคน้ควา้พิเศษท ากนัอยา่งไร 
9. จงใหค้  าแนะน า 4 ประการท่ีจะใหศิ้ษยท์  างานท่ีบา้นไดดี้ 
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บทที ่7 กำรเตรียมบทเรียน 

“คุณครู ขอครูจ าไวเ้ถอะวา่ คุณเป็นครูท่ีดีท่ีสุดท่ีเด็กบางคนจะพึงมีได”้ บิชอบ วนิเซนต ์
ครูควรเตรียมบทเรียนท่ีจะน าไปสอนนั้นดว้ยความเคารพ และส านึกในความรับผิดชอบ เป็น

โอกาสอนัยิ่งใหญ่ท่ีครูจะกระท าประโยชน์ ครูมีปัญหายุ่งยากและร้ายกาจยิ่งกว่านั้น ก็เพราะมีเวลา 
อุปกรณ์และอ านาจ อยูภ่ายในขอบเขตจ ากดั ครูจะตอ้งมาเผชิญหนา้ต่อหนา้และดวงจิตต่อดวงจิต ในการ
ต่อตา้นกองทพัมหึมาแห่งความสนใจในโลกียกิจ และตอ้งเอาชนะและปกครองความสนใจของเด็กใน
โลกียกิจเหล่าน้ีใหน้านพอท่ีจะปลูกเมล็ดพนัธ์ุของความสุขอนัแทแ้ละชีวตินิรันดร์ใหส้ าเร็จ 

1. ครูควรจะเร่ิมอ่านบทเรียนของวนัอาทิตยต่์อไป ตั้งแต่ตน้เน่ิน ๆ ตั้งแต่ตอนเยน็ของวนัอาทิตย์
น้ี เม่ือกระท าเช่นน้ีจิตใจของตนจะอ่ิมตวัดว้ยกระแสข่าว เปรียบประดุจฟองน ้าท่ีอ่ิมน ้าจนลน้ 

2. ศึกษาบทเรียนตามหัวขอ้ (text) และบทความ (context) ดูขอ้อา้งอิงของพระคริสตธรรม
คมัภีร์ เพื่อใหรู้้ทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเก่ียวกบับุคคลธรรมเนียมและสถานท่ี รวบรวมเอาเร่ืองราวเขา้มาไวใ้ห้
สังเกตขอ้สอนใจท่ีส าคญั จงอธิษฐานทูลขอใหพ้ระเจา้ทรงน า (ยอห์น 16:13,14) 

3. รวบรวมสรรพวตัถุนานาชนิด เช่นจดหมายเหตุ เร่ืองราว รูปภาพ โบราณวตัถุ และธรรม
บรรยายต่าง ๆ โดยค้นหาในหน้าหนังสือพิมพ์รายวนั รายคาบ อตัชีวประวติั หรือธรรมชาติ ถ้าจ า
บทเรียนไวไ้ดใ้นใจ และถา้ครูคนนั้นเป็นคนต่ืนตวัอยูเ่สมอ เขาคงนึกตวัอยา่งประกอบบทเรียนนั้นได ้

เม่ือรวบรวมสรรพวตัถุแลว้ ก็เร่ิมงานคดัเลือกและเรียบเรียง 
4. กะงานทบทวานบทเรียนท่ีแลว้มา ถา้ศิษย์ระลึกถึงเร่ืองและค าสอนของครูไดดี้ โดยสามารถ

พดูออกมาไดเ้อง ครูก็ควรไดรั้บความสนบัสนุนน ้ าใจคือวา่ศิษยเ์ป็นนกัศึกษาท่ีเก่ง การท่ีเขาเล่าขอ้ความ
เร่ืองราวเองไดย้อ่มฝังแน่นในใจของเขา และจะกระท าใหเ้ขาเห็นความรู้นั้นกวา้งขวางออกไป 

5. คดัเลือกเอาหวัขอ้ ๆ เดียว ในการกะงานส าหรับบทเรียนต่อไปนั้น ควรเลือกเอาแต่เพียงขอ้
เดียว น ามาดดัแปลงให้เหมาะสมกบัสถานะและความตอ้งการของศิษย ์ในบทเรียนนั้น ๆ มิใช่วา่จะให้
บทเรียนจบลงเท่านั้น แต่ตอ้งให้จบลงเป็นอย่างดีด้วย เราจะบรรจุผลขอ้น้ีไม่ได้ ถ้าครูอุตส่าห์จะให้
นกัเรียนสนใจในหวัขอ้หลายขอ้หลายประการ บทเพลงก็ดี เร่ืองราวก็ดี หรืออุทาหรณ์ก็ดีควรรวมอยูใ่น
ความจริงขอ้เดียวนั้น ถา้บทเรียนนั้นไม่มีเป้าหมายผลท่ีไดก้็เปรียบเหมือนส่ิงท่ีเราเห็นบนกระดาษซับ
เป็นเพียงรอยยน่ ๆ เท่านั้น แต่จะเอาอะไรแน่นอนไม่ได ้“ถา้การสอนไม่บงัเกิดผลอนัแน่นอนอยา่งหน่ึง
อยา่งใดแลว้ การสอนนั้นก็เกือบไร้ค่า” 

6. เตรียมการเข้าสู่บทเรียน การท่ีเราเข้าสู่บทเรียนก็เปรียบเหมือนค าน าท่ีอยู่ตอนต้นของ
หนงัสือเล่มใหญ่ ๆ เราจะให้รูปภาพ อุทาหรณ์ หรือค าถามเป็นเคร่ืองน าเขา้สู่บทเรียนก็ได ้ค  าน านั้นจะ
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เป็นอะไรก็ตาม แต่ควรเก่ียวพนักบับทเรียน และควรเร้าความตั้งใจให้ต่ืนเตน้ สมมุติวา่บทเรียนเป็นเร่ือง 
“อะนาเนียและสับไฟเร” เราใชค้  าน าอยา่งน้ีก็ได ้ชูเงินเหรียญบาทข้ึนสองเหรียญ เป็นเงินดีเหรียญหน่ึงเก๊
เหรียญหน่ึง ทิ้งเงินบนโต๊ะฟังเสียงดู เงินเหรียญใดดีก็รู้ในคราวน้ี เม่ือเด็กเกิดความตั้งใจแล้วก็เสนอ
บทเรียนเร่ืองคริสเตียนแทแ้ละคริสเตียนปลอมในคริสตจกัรตอนเร่ิมแรกไดที้เดียว 

7. จงท าทุกวธีิทางท่ีจะโยงความรู้ใหม่เขา้กบัส่วนของโลกท่ีเด็กทราบแลว้  น าเอาขนาดและดิน
ฟ้าอากาศ และขนาดของประเทศปาเลสไตน์มาเปรียบเทียบกบั ขนาดและดินฟ้าอากาศของประเทศท่ีเด็ก
อยู ่น าเอาสถานการณ์และขนบธรรมเนียมในสมยัพระคริสตธรรมคมัภีร์มาเปรียบเทียบกบัสถานการณ์
และขนบธรรมเนียมสมยัปัจจุบนั ส าหรับเด็กนกัเรียนชั้นสูงจะน าเร่ืองในพระคริสตธรรมไปเปรียบกบั
พงศาวดารวรรณคดี และวิทยาศาสตร์เฉพาะถ่ินนั้ น ๆ ก็ได้ ส าหรับผูใ้หญ่ท่ีควรน าส่ิงเหล่าน้ีไป
เปรียบเทียบกบัสถาบนัสังคมและการเมืองซ่ึงเขารู้จกัดีอยูแ่ลว้ 

8. หาวธีิการท่ีจะหนุนใหเ้ด็กปฏิบติัตามการสอน บทเรียนใด ๆ ท่ีไม่บงัเกิดผลดงักล่าว จะนบัวา่
เป็นบทเรียนท่ีครบครันไม่ได ้ใหเ้ด็กมีโอกาสท าอะไร ๆ บา้ง ให้รู้จกัเลือกส่ิงท่ีถูกบา้ง ให้ฟ้ืนฟูคุณธรรม
ใหม่บา้ง ใหป้ระกอบบริการใหม่ ๆ บา้ง แต่อยา่เพ่อเสียใจเม่ือไม่เห็นมีผลปรากฏทนัตา ถา้เด็กชายคนใด
รู้สึกทราบซ้ึงอยากกระท าตาม ยอ่มเป็นเด็กท่ีพยายามซ่อนไม่ให้ใครเห็น มีครูคนหน่ึงเสนอให้นกัเรียน
ในชั้นลงนามในกระดาษว่าจะรับพระคริสต์เป็นผูช่้วย  มีเด็กคนหน่ึงฉีกกระดาษแผ่นนั้นทนัที และอีก
สัปดาห์หน่ึงเขาจึงลงนามในกระดาษอีกแผน่หน่ึง น ามาส่งครู การหว่านเป็นหนา้ท่ีของเรา แต่การเก่ียว
เป็นหนา้ท่ีของพระบรมาจารย ์

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
  1. ตั้งตน้แต่เน่ิน ๆ   6. การเตรียมเขา้สู่บทเรียน 
  2. ศึกษาบทเรียนตามหวัขอ้ 7. โยงกบัความเขา้ใจของเด็ก 
การเตรียม 3. ใชว้ตัถุต่าง ๆ กนั  8. หนุนใหเ้ด็กปฏิบติั 
บทเรียน  4. กะงานทบทวนบทเรียน 
  5. คดัเลือกเอาความจริงขอ้เดียว 
 
ค าถามทดสอบ 
1.ท าไมปัญหาของรววีารศึกษาจึงร้ายกาจและยุง่ยากกวา่ปัญหาของครูประชาบาล 
2. จงบอกชั้นทั้ง 8 ในการเตรียมบทเรียน 
3. ท าไมครูจึงควรเตรียมบทเรียนเน่ิน ๆ  
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4. อะไรเป็นขั้นตน้ในการเตรียมบทเรียนแต่เน่ิน ๆ  
5. ท าไมครูจึงควรเตรียมท่ีจะทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ 
6. ครูควรรวบรวมสรรพวตัถุอนัใดบา้ง 
7. ท าไมจึงวา่การเลือกเอาแต่ความจริงท่ีสุดขอ้เดียวมาสอนเป็นส่ิงส าคญั 
8. จะเตรียมการน าสู่บทเรียนอยา่งจบัใจไดอ้ยา่งไร 
9. ท าอยา่งไรจึงจะโยงความจริงใหส้ัมพนัธ์กบัโลกท่ีเด็กทราบแลว้ได ้
10. ผลของการสอนควรเป็นอยา่งไร 
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บทที ่8 กำรหำอุทำหรณ์ประกอบบทเรียน 

เราทราบอยูแ่ลว้วา่ ถา้เราใชส้ัมผสัมากข้ึนก็ย่อมเพิ่มก าลงัของการพิมพใ์จข้ึนตามกนั โดยปกติ
ครูยอ่มใชรู้ปภาพและงานบนกระดานด าส าหรับส่งเสริมสัมผสัของตา รูปท่ีท าข้ึนดว้ยซ๊อล์ก ควรให้เป็น
รูปง่าย ๆ แต่ท่ีจะท าใหเ้ด็กคิดฝันไดก้วา้งขวาง อยา่ไปพยายามวาดรูปหนา้ หรือรูปตวัให้เหมือนของจริง
เสียเวลาเปล่า ๆ ความคิดฝันแจ่มใสของเด็กจะท าใหเ้ด็กเขา้ใจเส้นท่ีครูเขียนวา่เป็นคน รูปท่ีน่าหวัเราะจะ
ชกัจูงความคิดของเด็กให้ห่างจากบทเรียน แลว้ท าให้เกิดความไม่เป็นระเบียบ ควรระวงัไวว้่า อุทาหรณ์
ทุกอยา่งตอ้งน าส่ิงท่ีตนประสงคไ์ปถึงจิตใจของเด็กไดโ้ดยตรง 

ส าหรับการสัมผสัทางกาย เราอาจส่งเสริมไดด้ว้ยการให้ท างานฝีมือ เช่น ท าสมุดติดภาพ เขียน
รูปท่ีเก่ียวกบับทเรียน และท าแผนท่ีหุ่น 

แต่ส่ิงท่ีดีกวา่รูปภาพและงานฝีมือคือเร่ืองท่ีดี ๆ ครูคนใดท่ีเป็นคนเล่าเร่ืองไดดี้ยอ่มมีเคร่ืองมือท่ี
จะท าใหเ้กิดผลอยา่งดีเลิศอยูแ่ลว้ 

มีเร่ืองอยู ่3 ชนิดเดียวกนั 
1. เร่ืองน าบทเรียน 
2. เร่ืองท่ีเป็นบทเรียน 
3. คติท่ีไดจ้ากเร่ือง 
ตามปกติเราไม่ใชเ้ร่ืองทั้ง 3 ชนิดในวนัเดียวกนั เราจะวดัค่าของเร่ืองไม่ไดเ้พราะ 
1. เร่ืองช่วยความเป็นระเบียบและความตั้งใจของเด็ก 
2. เร่ืองช่วยขยายโลกของเด็กใหก้วา้งออก 
3. เร่ืองช่วยใหเ้ด็กเขา้ใจความจริงใหเ้ป็นจริงเป็นจงัยิง่ข้ึน 
เร่ืองท่ีน าใหบ้รรลุผล ตอ้งเป็นเร่ืองท่ี 
1. อยูใ่นล าดบัเดียวกบัความช านาญของผูฟั้ง เช่น เอาเร่ืองเด็กมาเล่าให้เด็กฟัง น าเร่ืองเด็กผูช้าย

วา่เขาท าอะไรกนัมาเล่าใหเ้ด็กผูช้ายฟัง เปรียบเทียบของใหม่กบัของเก่าท่ีเด็กเคยรู้มาแลว้ 
2. ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัอายุของผูฟั้ง เด็กอายุ 5 ขวบชอบให้เล่าเร่ืองเก่า เขาบอกวา่ “ขอเล่า

ให้ฟังอีกที” เด็กอายุ 10 ขวบ จะบอกเม่ือไดย้ินเล่าเร่ืองเดิมเป็นคร้ังท่ี 2 ว่า “ไดย้ินแลว้ครับขอเล่าเร่ือง
อ่ืน” ส าหรับเด็กอายุ 5 ขวบ เร่ืองท่ีเล่ามาคร้ังท่ี 10 ต้องให้มีลวดลายอย่างเดียวกับท่ีได้เล่าคร้ังแรก 
มิฉะนั้นเขาจะคดัคา้นข้ึนมาทนัที 

3. ใหเ้ร่ืองนั้นปลุกอาเวค เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติั 
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ควรจ าไวว้า่เร่ืองท่ีกล่าวซ ้ าบ่อย ๆ ช่วยให้จ  าความจริงได ้การสนทนาของพระเยซูกบัเปโตรท่ี
ริมทะเลกาลิลีนั้น เพราะมีค าซ ้ า ๆ ว่า “ท่านรักเราหรือ” และ “พระองคท์รงทราบว่าขา้พเจา้เป็นมิตรกบั
พระองค”์ จึงท าใหเ้ป็นเร่ืองจบัใจยิง่ข้ึน 

ควรเตรียมเร่ืองของบทเรียนอยา่งไร 
(1) จ  าเร่ืองนั้นใหไ้ดดี้ 
(2) แยกทอ้งเร่ืองนั้นใหล้ะเอียด 
(3) สังเกต บุคคล ทิวทศัน์ และเหตุการณ์ในเร่ือง 
(4) สังเกตในใจวา่ ในชั้นหน่ึง ๆ มีการกระท าอนัใดบา้ง ดูอยา่งกบัวา่เป็นเร่ืองท่ีตกเห็นกบัตา 
(5) เอาตอนส าคญัท่ีสุดไวสุ้ดทา้ย 
ควรเลือกเร่ืองท่ีใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รียน 
1. พวกอนุบาล รู้แต่เร่ืองบา้น แม่ และความรัก ควรเล่าเร่ืองชีวิตของเด็ก,แม่,นก,สัตว,์ดอกไม ้

ฯลฯ ใหฟั้ง 
2. พวกประถม พวกน้ีมีความคิดฝันวเิศษนกั คงตอ้งการเร่ืองท่ีกระจุ๋มกระจ๋ิมมากข้ึน เร่ือง 
ซามูเอลเม่ือยงัเด็ก และเร่ืองกระกุมารเยซูเป็นท่ีสบอารมณ์ของเขา 
3. อนุชน ประกอบดว้ยอุดมคติ อยากฟังเร่ืองวรีชนและการผจญภยัต่าง ๆ จงเล่าเร่ืองโยเซฟ เปา

โล และพระเยซู 
4. ผูใ้หญ่ ผูเ้คยฝึกตวัเองและปกครองตวัเองให้รู้จกันิยมความดีในอนาคตแลว้ เขาคงชอบเร่ือง

การทนทุกข ์การถูกล่อลวง และการยอมเสียสละ มากกวา่อยา่งอ่ืน 
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แผนผงัในกระดำนด ำ 
ชนิดของเร่ือง 
การหา         1 . 

น า ไ ป สู่     บ ท เ รี ย น
อุทาหรณ์   

                           2
. บรรยาย       ความจริง 

ประกอบ     3.ตวั
เ ร่ื อ ง นั่ น เ อ ง                 
บทเรียน 

ค าของเร่ือง 
1. เกิดความเป็นระเบียบ 
และความตั้งใจ 
2. ขยายโลกใหก้วา้ง 
3. ช่วยใหส่ิ้งต่าง ๆ เป็น 
     จริงเป็นจงัข้ึน 

ความส าเร็จของเร่ือง 
1.อยู่ในล าดับเดียวกับ

ความช านาญของผูฟั้ง 
2. ดัดแปลงให้เหมาะ

กบัอายขุองผูฟั้ง 
3. ปลุกอาเวค 

 
ค าถามทดสอบ 
1. ครูจะท าอยา่งไรเพื่อบทเรียนจะเขา้ถึงการสัมผสัทางตา 
2. ครูจะใชอุ้ปกรณ์อนัใดเพื่อนกัเรียนจะใชก้ายสัมผสั 
3. จงบอกชนิดทั้งสามของเร่ืองราว 
4. เร่ืองราวมีประโยชน์ 3 อยา่ง อะไรบา้ง 
5. มีสามส่ิงท่ีจะใหเ้ร่ืองน าถึงผลส าเร็จ 3 ส่ิงนั้นคืออะไรบา้ง 
6. จงบอกขั้นทั้ง 4 ของการเตรียมเร่ือง 
7. ควรบอกเร่ืองชนิดใดแก่อนุบาล 
8. ควรบอกเร่ืองชนิดใดแก่อนุชน 
9. ส่วนคนท่ีเป็นผูใ้หญ่นั้นเขาตอ้งการเร่ืองชนิดใด 
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บทที ่9 ควำมรับผดิชอบของครูล 

ในการกรีฑาอยา่งหน่ึงของชาวประเทศกรีกเขาให้คนถือคบเพลิงวิ่งส่งต่อกนัไปจนถึงจุดหมาย
ปลายทางครูรววีารศึกษาไดรั้บแสงสวา่งแลว้ เขาตอ้งมีใจร้อนรนท่ีจะน าไปส่งต่อให้ชีวิตอ่ืนต่อไป “ท่าน
ทั้งหลายไดรั้บเปล่า ๆ จงใหเ้ปล่า ๆ ” 

ครูรววีารศึกษาเป็นบุคคลท่ีพระเจา้ทรงเรียกใหเ้ขา้ประจ าต าแหน่งความรับผดิชอบอนัสูง  
(1 โครินธ์ 12:28) เขาถูกเลือกให้สอนความจริงท่ีส าคญัท่ีสุดแก่ประชาชนเช่นเดียวกบัผูรั้บใช้

ของ 
กิตติคุณ เขาเป็นผูอ้ภิบาลดวงจิตวิญญาณท่ีไม่รู้จกัตาย เขาเป็นผูรั้บเลือกตั้งจากพระเจา้แลว้ เขา

จึงปฏิญาณตนยอมมอบความรักความสามารถ และความเพียรพยายามในการเสียสละเพื่อกระท ากิจการ
ใหส้ าเร็จ 

ผลท่ีไดรั้บก็เพียงพอทีเดียว “เพราะว่าพระเจา้ไม่ใช่อธรรมท่ีจะทรงลืมการงานของท่านและ
ความรักท่ีท่านไดส้ าแดงต่อพระนามของพระองค”์ ชาวสวนคนแก่ขุดพรวนดินใตต้น้ล าใยแลว้ก็บอกวา่
เขาขดุหาลูกล าใยพอถึงฤดูเขาก็ไดผ้ลตอบแทนเพราะตน้ล าใยใหผ้ลดกเช่นเดียวกนัครูคนใดท่ีขุดถึงจิตใจ
ของเด็ก ท าลายวชัพืชและป้อนอาหาร ดา้นวญิญาณจิต ครูผูน้ั้นจะเก่ียวพืชอยา่งอุดมสมบูรณ์ 

1. รับผดิชอบต่อเด็ก ท่ีจะใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีน้ี ครูตอ้ง  
ก. รู้จกักาลเทศะ 
ข. เขา้กบัใคร ๆ ได ้
ค. ขยนัขนัแขง็ 
ฆ. มีใจร้อนร้น 
ง. ติดต่อกบัพระเจา้ 
2. รับผดิชอบต่อโรงเรียน ท่ีจะใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีน้ี ครูตอ้ง 
ก. ไปประชุมตามก าหนดเสมอ ถ้านักเรียนทราบว่าครูเป็นคนตรงต่อเวลา และมาท าการอยู่

เสมอ นักเรียนก็จะไปเสมอ ๆ ด้วย ครูใหญ่คนใดท่ีไม่ต้องไปหาคนอ่ืนให้แทนครูน้อยเลยคงรู้สึก
ขอบคุณบรรดาครูทั้งหลาย และคงมีมานะท่ีจะท างานดีส าหรับโรงเรียนต่อไป 

ข. ไปแต่เชา้ ครูคนใดท่ีไปโรงเรียนเชา้ ๆ ไม่ทนั เขาไดพ้ลาดจากโอกาสอนัยิ่งใหญ่ในการท่ีจะ
สนทนาปราศรัยอยา่งปล้ืมปิติกบันกัเรียนของตน 

ค. เป็นคนร้อนรนและภกัดีต่อการงาน  
โรงเรียรตอ้งการความสนใจท่ีจงรักท่ีสุด และงานท่ีรอบคอบถ่ีถว้นจากครูทุกคน 
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3. รับผิดชอบต่อพระบรมาจารย ์คนใดท่ีเป็นคนท างานร่วมกนักบัพระเจา้ ย่อมไม่กล้าท่ีจะ
ท างานเลว ๆ เราจะมอบอะไรท่ีหยอ่นกวา่ท่ีดีท่ีสุดแก่พระบรมาจารยข์องเราไม่ได ้

ครูคนใดท่ีจะกระท าตนใหถึ้งขั้นความรับผดิชอบน้ี ตอ้ง 
(ก) ด าเนินชีวติท่ีผอ่งใส 
(ข) ส่งเสริมและก่อใหเ้กิดบุคลิกลกัษณะท่ีชกัชวนคนอ่ืน 
(ค) พูดถึงพระเจา้บ่อย ๆ มีการอธิษฐานส่วนตวัเพื่อศิษยบ์่อย ๆ เขาจะจดช่ือนกัเรียนคริสเตียน

คนอ่ืนท่ีอาสาเพื่อขอให้อธิษฐานเผื่อนักเรียนคนอ่ืน ๆ ต่อไป เขาจะอธิษฐานมากเพื่อขอพระวิญญาณ 
สติปัญญาและฤทธานุภาพ 

ความรับผดิชอบของครูจะส้ินสุดลงต่อเม่ือครูคนนั้นไดท้  าความดีท่ีสุดแลว้ โรมในสมยัโบราณ
มีเหมืองหินอ่อนของพระมหาจกัพรรด์ิ ศิลาทุกก้อนท่ีกรรมกรตดัออกมาจะมีผูพ้ิจารณาอย่างถ่ีถ้วน
รอบคอบ ศิลากอ้นใดท่ีใชไ้ดก้็มีค  าวา่ “เห็นชอบแลว้” เขียนติดไวศิ้ลากอ้นใดท่ีมีต าหนิหรือฝีมือไม่ดีมีค  า
ว่า “ไม่มีค่า” แลว้ก็กองไวข้า้งหน่ึง “จงอุตส่าห์ส าแดงตนให้เป็นท่ีพอพระทยัพระเจา้ เป็นคนงานท่ีไม่
ตอ้งอาย” 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
    1. มีต่อเด็ก 
 ความรับผดิชอบของครู 2. มีต่อโรงเรียน 
    3. มีต่อพระบรมาจารย ์
 
 
ค าถามทดสอบ 
1. พระเจา้ทรงเรียกครูใหม้าท างานอะไรท่ีใหญ่โต 
2. การยอมรับเป็นครูหมายความวา่ครูสัญญาอะไรบา้ง 
3. ครูจะกระท าอยา่งไรจึงจะสมกบัท่ีมีความรับผดิชอบต่อเด็ก 
4. ครูจะกระท าอยา่งไรจึงจะสมกบัท่ีมีความรับผดิชอบต่อโรงเรียน 
5. ครูจะกระท าอยา่งไรจึงจะสมกบัท่ีมีความรับผดิชอบต่อพระบรมาจารย ์
6. ความรับผดิชอบของครูส้ินสุดลงเม่ือไร 
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บทที ่10 บรรทดัฐำนของโรงเรียน 

1. บรรยากาศดา้นวิญญาณจิต จะแผ่ทัว่ไปในโรงเรียน การร้องเพลงก็เป็นท่ีน่านมสัการ การ
อ่านพระธรรมเป็นท่ีน่าเคารพ และทุก ๆ คนจะรู้สึกวา่พระเจา้ทรงสถิตดว้ย 

2. สมาชิกทุกคนของคริสตจกัรมีส่วนนบัตั้งแต่ทารก จนถึงคนชรา 
3. มีก าลงับริหารท่ีสามารถ เจา้หนา้ท่ีมีหนา้ท่ีประจ าแน่นอนทุกคน เขามีความสามารถมีก าลงั

และความสัตยสุ์จริตพอท่ีจะด าเนินกิจการของเขา 
4. โครงการ บทเรียนผนวกก็รวมอยูใ่นการสอนรววีารศึกษาดว้ย เช่นบทเรียนท่ีกล่าวถึง 
มชัชวิรัติและบทเรียนพิเศษอยา่งอ่ืน ครูควรงดเวน้การพูดคนเดียวอยา่งยืดยาวเสีย แต่ควรสรุป

ความบ่อย ๆ และมีโครงการต่าง ๆ ไม่ใหซ้ ้ าซากท าใหบ้งัเกิดความเบ่ือหน่าย 
5. วนัพิเศษ ก็ควรจะถือกนัเป็นพิธีพิเศษ เช่นในวนัคริสตมาสก็มีการฉลองครึกคร้ืน วนัสภาฯ 

วนัรวีวารศึกษา วนัอนุชน วนับรรณศาสตร์ วนัสตรีคริสเตียน วนัพระคมัภีร์ เหล่าน้ีนบัวา่เป็นวนัส าคญั
ทั้งนั้น ควรมีพิธีพิเศษประจ าวนันั้น 

6. เปิดตลอดปี โรงเรียนรวีวารศึกษาตอ้งเป็นโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอนกนัตลอดปี จะแบ่งเป็น
ภาคสั้นหรือยาวภาคละเท่าใด ไม่เป็นเร่ืองส าคญันกัแต่ไม่ควรใชอ้ากาศร้อนอากาศหนาวเป็นเร่ืองแกต้วั 

7. การประชุมครู ครูคงพอใจท่ีจะเขา้ประชุมดว้ยเหตุผล 2 ประการ คือ 
1. ถา้โครงการนั้นมีประโยชน์ ครูก็เขา้ประชุมดว้ย 
2. เม่ือครูทราบวา่เป็นหนา้ท่ี ครูท่ีซ่ือสัตยต่์อการงานคงเขา้ประชุม 
8. ฝึกหดัครูทุกคน ครูทุกคนควรเขา้เรียนตามหลกัสูตรฝึกหดัครูท่ีกรรมการลงมติรับแลว้ และมี

การใหป้ระกาศนียบตัรรับรองดว้ย และต่อไปจะมีครูท าการสอนพอเพียง เพราะเปิดสอนชั้นฝึกหดัครูอยู่
แลว้ 

9. การสถาปนาครูและเจา้หน้าท่ี เพราะเหตุท่ีครูและเจา้หน้าท่ีของรวีวารศึกษาเป็นผูท้  างาน
ส าคญั จึงควรมีพิธีสถาปนาบุคคลเหล่าน้ีอยา่งเปิดเผย 

10. โรงเรียนอยา่งน้ีจะเป็นก าลงัดา้นวญิญาณจิตในชุมนุมชน พระเยซูคริสตจ์ะทรงรับเกียรติยศ
โดยการด าเนินชีวิตของครูและเจา้หน้าท่ี เพราะเหตุน้ีเด็ก และสังคมก็ดีก็จะได้รับการล้างช าระด้วย
อิทธิพลของครูและเจา้หนา้ท่ี 

11. จุดมุ่งหมายของโรงเรียน คือ 
นกัเรียนทุกคนเป็นคริสเตียน 
คริสเตียนทุกคนเป็นคนท างาน 
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คนท างานทุกคนไดรั้กการฝึกสอน 

แผนผงัในกระดำนด ำ 
 
 บรรทดัฐาน 1. บรรยากาศดา้นวญิญาณจิต  8. การประชุมครู 
ของโรงเรียน 2. มีสมาชิกทุกคนของคริสตจกัรอยู ่ 9. ฝึกหดัครูทุกคน 
  3. มีก าลงับริหารท่ีสามารถ  10. การสถาปนาครูและเจา้หนา้ท่ี 
  4. แผนกจดัชั้นตามวยั   11. โรงเรียนท่ีถึงมาตราฐานเป็น                   
  5. โครงการ    ก าลงัดา้นจิตวญิญาณในสังคม 
  6. วนัพิเศษ    12. จุดประสงคข์องโรงเรียนท่ีถึง 
  7. วนัเปิดตลอดปี   มาตรฐาน 
 
ค าถามทดสอบ 
1. จุดประสงคข์องโรงเรียนจะปรากฏแจง้ไดอ้ยา่งไร 
2. ใครบา้งควรจะอยูใ่นโรงเรียนรววีารศึกษา 
3. ความสามารถของเจา้หนา้ท่ีจะปรากฏข้ึนมาอยา่งไรได ้
4. เราจะแบ่งชั้นในโรงเรียนอยา่งไร 
5. ท าไมครูควรเขา้ในการประชุมครู 
6. ควรจดัไดมี้โครงการชนิดใดข้ึน 
7. มีวนัพิเศษใดบา้งท่ีควรกระท าพิธีกนั 
8. ท าไมครูควรเขา้ในการประชุมครู 
9. ครูควรไดรั้บการฝึกหดัอยา่งไร 
10.  ครูและเจา้หนา้ท่ีจะตั้งตน้งานของเขาโดยพิธีใด 
11. โรงเรียนรววีารศึกษามีอิทธิพลเหนือชุมนุมชนอยา่งไรบา้ง 
12. อะไรเป็นจุดประสงคข์องโรงเรียนท่ีดีถึงมาตรฐาน 
 


