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คานา
เด็กประถมปลายเป็ นวัยที่กาลังเจริ ญเติบโต

เต็มไปด้วยพลังทั้งกายและสมองเขามักจะไม่ชอบอยูน่ ิ่งๆ

บางทีเป็ นการยากที่จะควบคุมเด็กในวัยนี้
ความตั้งใจอันสาคัญในการมีช้ นั รวีวารศึกษา สาหรับเด็กประถมปลายขึ้นก็เพื่อจะช่วยสนับสนุน ให้เขา
ได้ใช้พลังงาน และความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับวัย ดังนั้นบทเรี ยนส่ วนมากที่มีอยูใ่ นหนังสื อ
เล่มนี้จึงเน้นและพูดถึง “การรับใช้พระเจ้า” มากเป็ นพิเศษ
แต่ก็น่าเสี ยดายที่ทุกวันนี้มีคริ สเตียนที่เป็ นคนนัง่ ดูเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ แต่คนที่เข้ามามีบทบาทสนับสนุน
และให้ความร่ วมมือในงานด้านนี้ก็มีส่วนน้อย
เด็กประถมปลายชอบทากิจกรรมแปลกๆ ใหม่ๆ เสมอ แต่เขาเหล่านี้ตอ้ งการ คาแนะนา การสอน และ
สาคัญที่สุดคือ ตัวอย่างที่เขาจะปฏิบตั ิตาม บทเรี ยนในหนังสื อนี้ได้นาเอาเรื่ องของบุคคลในพระคัมภีร์ที่มีบทบาท
ในการแสดงออก เพื่อยกขึ้นเป็ นแบบอย่าง เท่านั้นยังไม่พอ เด็กในวัยนี้ ตอ้ งการที่จะเห็นแบบอย่างในชีวติ คริ ส
เตียนคนอื่น เช่นตัวอย่างคุณครู ในการกระทาบางอย่างเพื่อเป็ นการรับใช้พระเจ้า
การสอนรวีเด็กประถมปลายจะช่วยให้เขาเข้าใจถึงบทบาทในคริ สตจักร และส่ วนร่ วม สนับสนุนให้เขามี
ส่ วนในกิจกรรมของอนุชนและงานคริ สตจักรด้านอื่นๆ

งานบริ การสงเคราะห์และช่วยเหลือเพื่อนบ้านทาความ

สะอาด เป็ นการแสดงว่าคริ สเตียนมีความสนใจและเอาใจใส่ ต่อสังคมและส่ วนรวม เด็กประถมปลายจะมีส่วนช่วย
ในงานคริ สตจักรด้วย เช่น ทาความสะอาด คริ สตจักรและดูแลความเรี ยบร้อยทัว่ ไปของคริ สตจักร เขาทั้งหลาย
ต้องการที่จะมีส่วนร่ วม และมีความรู ้สึกว่าได้เป็ นส่ วนหนึ่งของคริ สตจักรและของส่ วนรวมด้วย
ขออย่าลืม ที่จะเน้นบทบาทที่สาคัญมากอีกอย่างหนึ่ง คือการเป็ นพยาน การเป็ นพยานบอกคนอื่นถึงเรื่ อง
พระเยซูคริ สต์น้ นั เป็ นงานรับใช้พระเจ้าที่สาคัญ เด็กประถมปลายมีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานด้านนี้ได้ดี
หวังว่าท่านจะสามารถช่วยให้เด็กประถมปลาย เป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีของพระเจ้า ให้เขาทั้งหลายได้สานึกว่า
พวกเขาเป็ นบุคคลที่มีความสาคัญต่อคริ สตจักรและส่ วนรวม ขอให้หนังสื อคู่มือส่ วนที่จะช่วยท่านทาให้พลังใน
เด็กเหล่านี้ เป็ นพลังเพื่อพระคริ สต์
การทาตารางเรี ยนจะช่วยในการควบคุมกาหนดเวลาของการสอน เพื่อจะไม่ใช้เวลานานเกินไป ให้สอน
เสร็ จตามเวลากาหนดและสอนทุกสิ่ งตามที่ครู ต้ งั ใจไว้ตามรายการที่เตรี ยมไว้ล่วงหน้าในแต่ละอาทิตย์
การทาตารางเรี ยนมีหลายลักษณะแล้วแต่ระยะของเวลา ที่ต้ งั ไว้วา่ จะใช้เวลาสอนนานเท่าไร แล้วแต่ความ
เหมาะสมที่ทา่ นสามารถจะดัดแปลงได้

3

เมื่อทาตารางเรี ยน ควรจะระลึกอยูเ่ สมอที่จะไม่ยดึ เอาตารางเวลาหนึ่งเวลาใดเป็ นหลักตายตัวตลอดเวลา
เพราะเด็กในวัยนี้ตอ้ งการให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะต้องเปลี่ยนตารางเรี ยนทุกอาทิตย์ แต่ขออย่าให้
เขาทาอะไรแบบเดียวหรื อเวลาเดียวซ้ าซาก เพราะอาจจะทาให้เกิดความเบื่อหน่าย และไม่สนใจในการเรี ยนรวี
ตัวอย่างตารางเวลา 3 รู ปแบบ ในเวลา 60 นาที
ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3

ก่อน 9.30

กิจกรรมนาสู่ บทเรี ยน

9.30-9.40

นมัสการร่ วมกัน

9.40-9.55

บทเรี ยนจากพระคัมภีร์

9.55-10.05

ข้อท่องจา

10.05-10.25

กิจกรรมจากพระคัมภีร์

10.25-10.30

ทบทวน/ทาความสะอาดห้องเรี ยน

ก่อน 9.30

กิจกรรมนาสู่ บทเรี ยน

9.30-9.40

ทบทวนบทเรี ยนที่แล้ว (เกมส์ ทดสอบ เป็ นต้น)

9.40-9.55

บทเรี ยนจากพระคัมภีร์

9.55-10.05

กิจกรรมจากพระคัมภีร์

10.05-10.25

ข้อท่องจา

10.25-10.30

ทาความสะอาดห้องเรี ยน

ก่อน 9.30

กิจกรรมนาสู่ บทเรี ยน

9.30-9.40

นมัสการร่ วมกัน

9.40-9.50

ข้อท่องจา

9.50-10.20

กิจกรรมการเรี ยนรู ้จากพระคัมภีร์เช่นละคร ค้นคว้าเป็ นต้น

10.20-10.30

ทบทวน/ทาความสะอาดห้องเรี ยน
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บทที่ 1 พระเยซูผ้รู ับใช้ ของทุกคน
ข้ อพระคัมภีร์

ยอห์น 13:1-14

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ พระเยซูยอมที่จะรับใช้ผอู ้ ื่น และให้นอ้ งๆ ทาตามอย่างพระเยซู

ข้ อท่ องจา
“ผูใ้ ดเป็ นนายใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ ้ นั ย่อมรับใช้ท่านทั้งหลาย” (มัทธิว 23:11)

ข้ อคิดสาหรับครู
เป็ นเวลา 3 ปี ที่พวกสาวกมีชีวติ อยูร่ ่ วมกับพระเยซู กิน นอน ทางานด้วยกัน และเรี ยกพระองค์วา่ พระ
อาจารย์ เป็ นการยากที่เขาจะเข้าใจถึงการล้างเท้าให้สาวกของพระองค์ การรับใช้ผอู้ ื่นเป็ นบทเรี ยนที่ยากในทาง
ปฏิบตั ิ ซึ่ งขัดต่อธรรมชาติและนิสัยของมนุษย์ พระเยซูทรงทราบเรื่ องนี้ ดี ดังนั้นพระองค์จึงทรงวางแบบอย่างการ
รับใช้ผอู ้ ื่น โดยพระองค์เองและเป็ นสิ่ งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ ให้ทุกคนทาตามแบบอย่างของพระองค์ อาจ
เป็ นการยากสาหรับเด็กประถมปลายที่จะยอมรับใช้ผอู ้ ื่น แต่เมื่อเขาเข้าใจว่าอะไรเป็ นสิ่ งที่ถูกต้อง เขาจะยอมทา
ตามเมื่อศึกษาบทเรี ยนนี้คุณครู ควรจะอธิ ษฐานมากๆ
ขอการทรงนาจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อช่วยให้มีความเข้าใจในความต้องการของน้องๆ แต่ละคน
พระองค์จะทรงช่วยให้ท่านนาน้องๆ เข้าใจความหมายของการรับใช้ผอู ้ ื่นตามแบบอย่างของพระเยซู

นาสู่ บทเรียน
เตรี ยมกระดาษโปสเตอร์ หนังสื อ วารสาร การ์ด กาวและกรรไกร ให้นอ้ งๆ ตัดรู ปงานหรื ออาชีพหรื อการ
ทางาน ของบางคนจากวารสาร ทากาวที่รูปเหล่านั้นติดบนกระดาษโปสเตอร์ ที่ได้เตรี ยมไว้ ขณะทากิจกรรมอยู่
ถามถึงงานที่พอ่ แม่ของน้องๆ ทาอยู่ และถามว่างานประเภทไหนที่คิดว่ามีประโยชน์ และช่วยคนได้มากที่สุด
คุณครู ควรจะเขียนรายการที่นอ้ งๆ บอกลงบนกระดาษด้วย
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
คาถาม เมื่อโตเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว น้องๆ อยากทางานอะไร? “อยากจะเป็ นคนใช้ไหม?” ช่วยอธิ บายเหตุผล
(ให้เวลาอภิปราย)
ถ้าน้องๆ คิดว่าการเป็ นคนใช้น้ นั ไม่ดี แต่เมื่อได้เรี ยนบทเรี ยนนี้แล้ว อาจจะต้องประหลาดใจทีเดียว
งานฉลองปั สกาเป็ นงานที่ทาให้ทุกคนตื่นเต้นและยินดี เพราะเป็ นวันสาคัญของคนยิวเหมือนกับวันขึ้นปี
ใหม่,วันสงกรานต์
สมัยก่อน โมเสสได้นาชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิ ต์ เพราะพวกเขาได้รับการข่มเหงอย่างมากจากชน
ชาติอียปิ ต์ พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้คนของพระองค์จดจาการช่วยเหลือของพระองค์ พระเจ้าได้ทรงไว้ชีวติ
ของบุตรชายหัวปี ของชนชาติอิสราเอล เพราะมีเลือดของลูกแกะไรตาหนิที่ประตูของทุกบ้าน คาว่า “ปัสกา”
หมายถึงการที่ทูตมรณะได้ผา่ นบ้านของเขาไป งานฉลองนี้จะจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็ นการระลึกถึงการที่พระเจ้าทรง
นาพวกเขาออกจากอียปิ ต์ และนับเป็ นวันขึ้นปี ใหม่ทางศาสนาของคนยิวอีกด้วย
อาหารที่รับประทานในวันปั สกานั้นแตกต่างกว่าอาหารที่ทานทุกวัน

คุณแม่ท้ งั หลายจะเป็ นผูเ้ ตรี ยม

อาหารพิเศษสาหรับวันนี้
คาถาม “ในวันหยุดคุณแม่ของน้องๆ ทาอาหารพิเศษอะไร?” (ชักชวนให้สนทนา)
สาหรับพวกเราในวันสงกรานต์และปี ใหม่จะมีขนมอร่ อยๆ หลายชนิด และมีงานเลี้ยงที่สนุกสนานหลาย
อย่าง ตรุ ษจีนมีขนมเข่งและอื่นๆ บางประเทศมีไก่งวงในเลี้ยงฉลองวันขอบคุณพระเจ้า สาหรับคนยิวมีแกะย่าง
ในวันหยุดพิเศษของเขา
พระเยซูและสาวกได้เดินทางไปฉลองปัสกาที่เยรู ซาเล็มเหมือนกับคนอื่นๆ เพราะที่นนั่ เป็ นจุดรวมใหญ่
ในการฉลองนั้น พระเยซูทรงรกพวกสาวกมาก เพราะเขาทั้งหลายเป็ นเพื่อนและเป็ นผูร้ ่ วมงานมานานถึง 3 ปี
พระเยซูเฝ้ ารอคอยการที่จะได้เข้ามีส่วนงานเลี้ยงนี้ร่วมกับสาวกของพระองค์
พระเยซูทรงทราบดีวา่ ถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องกลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ และเป็ นครั้งสุ ดท้าย
ที่พระองค์จะได้รับประทานปั สการ่ วมกับพวกสาวกบนโลกนี้ พระเยซูและพวกสาวก ได้ข้ ึนไปที่หอ้ งชั้นบน
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แสดงภาพ 1.1 ทุกคนถอดรองเท้าเพราะว่าตามธรรมเนียมยิว ทุกคนต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน พระเยซูนงั่
ร่ วมโต๊ะอาหารกับพวกสาวกซึ่ งมีแกะย่าง ขนมปั งไร้เชื้อ เครื่ องดื่ม ผักต่างๆ ในเวลานั้นพระเยซูทรงต้องการที่
จะแสดงให้พวกสาวกรู ้วา่ พระองค์ทรงรักพวกเขามาก
คาถาม ถ้าน้องๆ อยากจะแสดงว่ารักเพื่อนหรื อรักพ่อแม่จะต้องทาอย่างไร? (ให้โอกาสคิดและพูดถึงสิ่ ง
ที่จะต้องทา ในการแสดงความรักและเขียนสิ่ งเหล่านั้นบนกระดาน)
พระเยซูทรงทาในสิ่ งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน (ขอให้นอ้ งๆ อ่าน ยน. 13:4,5) พระเยซูทรงลุกขึ้นจากโต๊ะอาหาร
ถอดเสื้ อคลุมข้างนอกออก เอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวไว้ เทน้ าใส่ อ่าง
“พระเยซูจะทาอะไร?” (ให้เวลาคิด) “ทาไมน้องๆ จึงคิดว่าพระเยซูจะล้างเท้าให้สาวก?” (ชวนสนทนา) เป็ นเรื่ อง
ยากที่จะเข้าใจที่พระเยซูทรงแสดงความรักอันยิง่ ใหญ่ต่อพวกสาวกโดยการล้างเท้าให้เขาทั้งหลาย
แสดงภาพ 1.2 งานล้างเท้าเป็ นงานของคนใช้ จัดว่าเป็ นงานต่าสุ ดที่เขาจะทา แม้วา่ ทุกคนอยากได้รับการล้างเท้า
แต่ไม่มีใครต้องการทางานที่สกปรกอย่างนี้ แม้แต่คนใช้ชาวยิวก็ไม่ยากทางานอย่างนี้ นอกจากคนใช้ที่เป็ นคน
ต่างชาติเท่านั้นที่ยอมทา
พวกสาวกแม้จะเคยดูแลช่วยเหลือพระเยซูก็ไม่เคยล้างเท้าให้พระองค์

แต่บดั นี้พระองค์ผเู ้ ป็ นเจ้านาย

และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเขาทั้งหลาย แต่งตัวเหมือนคนใช้และได้ลา้ งเท้าให้เขาทุกคน
คาถาม น้องคิดว่า ยากอบ ยอห์น ฟิ ลิป อันดรู ว์ เปโตร ยูดาส และสาวกคนอื่นมีความรู ้สึกอย่างไร?
(ให้โอกาสสนทนากัน)
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกไว้วา่ คนอื่นๆ คิดอย่างไรมีแต่เปโตรที่แสดงออก อ่าน ยน.13:6-10 ด้วยกันบางที
เปโตรคงจะรู ้สึกละอายที่พระเยซูผเู ้ ป็ นพระอาจารย์ของเขายอมถ่อมใจล้างเท้าให้เขา

เปโตรพูดกับพระเยซูวา่

“พระองค์จะทรงล้างเท้าข้าพระองค์ไม่ได้” แต่พระเยซูได้เข้ามาในโลกนี้ เพื่อรับใช้ พระองค์จึงทรงตอบว่า “ถ้า
เราไม่ได้ลา้ งเท้าท่านท่านก็จะไม่มีส่วนในเรา” (ยน. 13:8) เปโตร จะเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซูไม่ได้ ถ้าไม่ยอมให้
พระองค์ลา้ งเท้าให้เขา ดั้งนั้นเปโตรจึงยอมให้พระองค์ลา้ งเท้า แล้วพระองค์ได้ลา้ งเท้าสาวกคนอื่นๆ ทุกคน
รวมทั้งยูดาส อิสคาริ โอท ผูท้ ี่ได้ทรยศพระองค์ดว้ ย ในครั้งแรกพวกสาวกคิดไม่ถึงว่าพระเยซูจะทรง
ถ่อมใจรับใช้พวกเขาแบบนี้ พระเยซูทรงรู ้ดีวา่ พวกเขาจะต้องไม่เข้าใจ ดังนั้นเมื่อพระองค์ถอดผ้าเช็ดตัวออกสวม
เสื้ อนอกแล้วกลับมานัง่ ที่โต๊ะอาหาร และได้อธิ บายให้พวกเขาเข้าใจในการกระทาของพระองค์ตรัสว่า “ท่าน
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เรี ยกเรา พระอาจารย์และองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านเรี ยกถูกแล้วเพราะเราเป็ นเช่นนั้น ถ้าเราผูเ้ ป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
และพระอาจารย์ได้ลา้ งเท้าของพวกท่าน พวกท่านก็ควรล้างเท้าของกันและกันด้วย” (ยน. 13:13,14)
พวกสาวกได้เถียงกันว่าใครจะเป็ นใหญ่ที่สุดในสวรรค์ พระเยซูทรงแสดงเป็ นตัวอย่างแก่เขาทั้งหลายว่า
“ผูใ้ ดที่อยากเป็ นใหญ่จะต้องเป็ นผูท้ ี่ยอมรับใช้ผอู ้ ื่น” แสดงภาพ 1.3 พระองค์ทรงสอนบทเรี ยนแก่เขาทั้งหลาย
จากข้อท่องจาของอาทิตย์น้ ีคือ” ผูใ้ ดเป็ นนายใหญ่ในพวกท่าน ผูน้ ้ นั ย่อมรับใช้ท่านทั้งหลาย” มธ. 23:11
(ให้ท่อง หลายๆ ครั้งพร้อมอธิ บาย) ความพยายามอยากเป็ นคนสาคัญที่สุดหรื อรับสิ่ งที่ดีที่สุดนั้น เป็ น
สิ่ งตรงกันข้ามกับสิ่ งที่พระเยซูทรงสอนพวกสาวก เมื่อก่อนเราอาจจะเคยคิดอย่างนี้ซ่ ึ งเป็ นการเห็นแก่ตวั แต่เวลา
นี้เราสามารถรับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการขอให้พระเยซูทรงช่วยเรา พระเยซูทรงต้องการให้เราเป็ นเหมือน
พระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงแสดงเป็ นตัวอย่างด้วยพระองค์เองเพื่อให้เราปฏิบตั ิตาม ทุกวันนี้พระองค์ทรงสน
พระทัยในการกระทาของเราทุกคนเหมือนกับที่พระองค์ทรงสนพระทัยพวกสาวกของพระองค์
พระเยซูทรงวางแบบอย่างให้เห็นว่า พระองค์ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อจะรับใช้ผอู ้ ื่น พระองค์ทรง
ต้องการให้เรารับใช้ไม่ใช่เฉพาะพระองค์เท่านั้น แต่รับใช้ทุกคนด้วยเป็ นการยากที่จะรับใช้พระเยซู ถ้าเราไม่
ยอมรับใช้ผอู ้ ื่น

ถ้ามีนอ้ งๆ

ที่ยงั ไม่ได้รับเชื่ อเปิ ดโอกาสที่จะรับเชื่อและอธิ ษฐานเผื่อขอพระเจ้าช่วยทุกคนให้

ยอมรับใช้ผอู ้ ื่นตามแบบอย่างพระเยซู
คาถามทบทวน
1.พระเยซูและพวกสาวกอยูใ่ นงานเลี้ยงฉลองอะไร?
(วันปัสกา)
2.วันปัสกาเตือนเราให้คิดถึงอะไร?
(พระเจ้านาชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิ ต์)
3.เมื่อรับประทานอาหารเสร็ จแล้ว พระเยซูทรงทาอะไร?
(ล้างเท้าให้สาวก)
4.สาวกคนใดที่ครั้งแรก ไม่ยอมให้พระเยซูลา้ งเท้าให้?
(เปโตร)
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5.พระเยซูทรงบอกให้เราทาอะไร เพื่อเป็ นการรับใช้พระองค์?
(เราต้องยินดีรับใช้ผอู้ ื่น)
กิจกรรม
1.แบบฝึ กหัด บทที่ 1
เฉลยแบบฝึ กหัด
“จงปฏิบตั ิต่อเขาอย่างที่ท่านต้องการให้เขาปฏิบตั ิต่อท่าน”
2.ข้อท่องจาเคลื่อนที่
เตรี ยมแบบที่เป็ นรู ปขาและเท้า (ดังภาพ) แบ่งออกเป็ นสี่ ส่วน คือตัดแบ่งเป็ นสี่ แผ่น ส่ งเวียนไปให้ทุกคนลอกแบบ
ทั้งสี่ ส่วน เขียนข้อท่องจาบนทั้งสี่ ส่วนคือเขียนคาว่า ผูใ้ ดเป็ น

นายใหญ่ ในพวกท่าน ผูน้ ้ นั ย่อมรับใช้ท่าน

ทั้งหลาย ตรงกลางหัวกระดาษของแต่ละส่ วนให้เจาะรู และใช้ดา้ ยหรื อที่หนีบกระดาษต่อส่ วนต่างๆ เข้าด้วยกัน
เสร็ จแล้วจะเป็ นรู ปและเท้าที่มีขอ้ ท่องจาปรากฏอยู่ ขอให้อ่านข้อท่องจาด้วยกันหลายๆ ครั้ง ให้นอ้ งๆ นารู ปกลับ
บ้านไปแขวนในห้องที่เห็นได้ง่ายเพื่อเตือนความจาให้ยอมรับใช้ผอู ้ ื่น
3.ทาบัตรบริ การ
เตรี ยมบัตรแข็งขนาด 3 คูณ 5 นิ้ว ปากกา ดินสอ พอสาหรับทุกคน
อภิปรายเรื่ องการรับใช้ผอู ้ ื่น (ยกตัวอย่าง เช่น การช่วยล้างชามโดยไม่ตอ้ งให้ขอร้อง) ถามน้องๆ แต่ละ
คน

และให้คิดถึงคนบางคนที่คิดว่าจะช่วยเหลือเป็ นพิเศษในอาทิตย์น้ ี

รายละเอียด
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แจกบัตรให้คนละใบแล้วนาให้กรอก

บทที่ 2 ความจงรักภักดีของโยเซฟชาวอาริมาเธีย
ข้ อพระคัมภีร์

มธ,27:57-60,มก,15:42,ลก,23:50-53,ยน,19:38-42

เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อให้นอ้ งๆ รู้ถึงการเป็ นสาวกแท้ของโยเซฟอาริ มาเธียที่สัตย์ซื่อในการติดตามพระเยซูคริ สต์ และให้
น้องๆ ยอมรับเป็ นสาวกของพระเยซูมีความสัตย์ซื่อและมีความกล้าเป็ นพยานเพื่อพระองค์
ข้อท่องจา “ถ้าผูใ้ ดจะรับใช้เรา ผูน้ ้ นั ก็ตอ้ งตามเรามา” ยอห์น 12:26

ข้ อคิดสาหรับครู
โยเซฟอาริ มาเธี ยเป็ นคนดี พระกิตติคุณสี่ เล่มพูดชมเชยลักษณะของท่านไว้มาก แต่ถึงอย่างไรโยเซฟก็
เหมือนกับเราทุกคนคือมีจุดอ่อนหลายอย่าง ยอห์นกล่าวว่าท่านเป็ นผูต้ ิดตามพระเยซู อย่างลับๆ จนกระทัง่ พระ
เยซูสิ้นพระชนม์เพราะกลัวพวกผูน้ ายิว ทุกวันนี้มีคริ สเตียนกี่คนที่กลัวคนอื่นรู ้วา่ เขาติดตามพระเยซู?
สิ่ งสาคัญคือความรู ้สึกน้องๆ อาจจะรู ้สึกว่าดีกว่าโยเซฟเพราะโยเซฟขลาดกลัวหรื อคิดว่า ตนเองแย่กว่า
โยเซฟ เพราะคงจะไม่ดีเหมือนโยเซฟ พระเยซูทรงเปลี่ยนความกลัวของโยเซฟ เป็ นความกล้าและได้แสดงความ
ภักดีต่อพระเยซูอย่างเปิ ดเผยได้ พระเยซูทรงสามารถทาอย่างนั้นกับเราทุกคนได้เช่นเดียวกัน
ชักชวนให้นอ้ งๆ อธิ ษฐานขอพระเจ้าช่วยเขาทั้งหลายให้มีความกล้าหาญที่จะเป็ นพยานเพื่อพระองค์

นาสู่ บทเรียน
ที่คนั่ หนังสื อ แจกกระดาษแข็งขนาด 2 คูณ 6 นิ้ว และดินสอสี ให้เขียนคาว่า “สัตย์ซื่อ” ลงบนกระดาษ
แข็งนั้น จะระบายสี หรื อตกแต่งสร้างสรรค์ ให้สวยงามเท่าที่จะมีเวลาพอใช้เป็ นที่คนั่ หนังสื อ

บทเรียนจากพระคัมภีร์
คาถาม น้องๆ รู ้จกั ที่แอบชมเชยคือ คนที่น่านับถือและชื่ นชอบคนอื่นในใจโดยไม่บอกให้ใครรู ้
เรื่ องของบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี ได้เกิดขึ้นในวันสิ้ นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน มีชายคนหนึ่งที่เชื่อ
พระเยซูอย่างลับๆ และเสี ยใจมากเมื่อพระเยซูถูกตรึ ง เขาไม่บอกให้ใครรู ้เมื่อเชื่อพระเยซู เพราะกลัวคนอื่นจะรู ้
ความคิดของเขา คนนั้นคือโยเซฟ เกิดที่เมืองอาริ มาเธี ย ดังนั้นคนทัว่ ไปจึงเรี ยกเขา “โยเซฟอาริ มาเธีย”
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ให้ ค้นพระคัมภีร์ถึงเรื่องเกีย่ วกับโยเซฟ
แยกชั้นเรี ยนออกเป็ น 4 กลุ่ม ให้เขียนข้อพระคัมภีร์บนกระดาน ให้ขอ้ พระคัมภีร์แก่หวั หน้ากลุ่มแต่ละ
กลุ่มดังนี้
กลุ่ม 1 มธ. 27:57

กลุ่ม 2 มก. 15:43

กลุ่ม 2 ลก. 23:50,51 กลุ่ม 4 ยน. 19:38
ให้เวลาแต่ละกลุ่ม 5 นาที ที่จะอภิปรายกันเสร็ จแล้วเชิญหัวหน้ากลุ่มเสนอรายงาน และเขียนข้อความต่อ
จากพระคัมภีร์ที่อา้ งถึง
เราจะค้นพบในข้อพระคัมภีร์วา่ โยเซฟเป็ นคนน่านับถือ คาถาม น้องๆ แปลกใจไหมที่เห็นคนร่ ารวย
และเป็ นคนสาคัญกลัวคนรู้เมื่อเชื่อพระเยซู ? (ให้เวลาคาถาม)
ในกรุ งเยรู ซาเล็มเวลานั้น มีศาลสู งเรี ยกว่า “สภาแซนฮัดริ น” (ลูกา 23:50) สภานี้มีสมาชิกล้วนเป็ นคน
สาคัญของยิว 70 คน และโยเซฟเป็ นคนหนึ่งในคณะนี้ หมายความว่าโยเซฟเป็ นบุคคลสาคัญและเป็ นที่รู้จกั ของ
คนทัว่ ไป แสดงภาพ 2.1 สภาแซนฮัดริ นเป็ นสถานที่เหมือนกับศาลสู ง เมื่อมีผทู ้ ี่ทาผิดกฎหมาย เขาจะต้องถูก
นามาที่ศาลนี้และถูกพิจารณาคดี เหมือนกับการพิจารณาคดีทวั่ ไปและสมาชิกของสภาก็เป็ นผูพ้ ิพากษาพิจารณา
คดีน้ นั ๆ
โยเซฟเชื่อพระคาของพระเจ้าและเชื่ อว่าพระเจ้าจะทรงส่ งพระมาซี ฮามายังอิสราเอล หลังจากโยเซฟได้
พบกับพระเยซูแล้ว

ท่านก็เชื่อว่าพระเจ้าเป็ นผูส้ ่ งพระเยซูมาตามคาสัญญาของพระองค์แต่วา่ สมาชิกคนอื่นๆไม่

ยอมรับพระเยซู ดังนั้นโยเซฟจึงกลัวคนอื่นจะรู้วา่ ท่านเชื่ อพระเยซู
คืนวันหนึ่ง

พวกสมาชิกบางคนได้จบั พระเยซูมาเพื่อรับการพิจารณาคดีในศาล

เพราะพวกผูน้ าทาง

ศาสนาหลายคนอิจฉาพระเยซู พวกเขาโกรธเพราะพระเยซูอา้ งตัวเองว่าเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เรารู ้วา่ แท้จริ ง
พระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า แต่คนพวกนั้นไม่เชื่ อคาตรัสของพระองค์ ผูพ้ ิพากษาตัดสิ นลงโทษพระองค์ให้
ถูกตรึ งที่ไม้กางเขน ก่อนมีการพิจารณาคดีดว้ ยซ้ าไป พวกเขาไม่มีความสัตย์ซื่อต่อการพิพากษานั้นเลย เพราะ
เขาทั้งหลายก็รู้ดีวา่ พระเยซูไม่ได้ทาผิดอะไร แต่พวกเขาใส่ ร้ายพระองค์ คนใจร้ายเหล่านั้นได้นาพระเยซูไปอยู่
ต่อหน้าปี ลาตเจ้าเมืองของโรม และเขาเป็ นเพียงคนเดียวที่จะตัดสิ นลงโทษพระเยซูโดยให้ตรึ งบนกางเขน พวก
สมาชิกโกรธแค้นพระเยซูมาก แม้แต่ปีลาตซึ่ งเป็ นเจ้าเมืองก็เกรงกลัวพวกเขาและไม่กล้าขัดความตั้งใจของพวก
เขาด้วย
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แสดงภาพ 2.2 ไม่ใช่เฉพาะปี ลาตและโยเซฟเท่านั้นที่หวาดกลัว พวกสาวกของพระองค์ทุกคนหายไป
หมดเลยเมื่อพระเยซูถูกจับ วันนั้นเป็ นวันที่พวกที่เชื่อพระเยซูทุกคนหวาดกลัวมาก โยเซฟอาจจะไม่รู้วา่ พระเยซู
ทรงฟื้ นคืนพระชนม์ข้ ึนมาอีก เขาคงจะเสี ยใจมากเมื่อเห็นพระเยซูถูกตรึ งที่กางเขน บางทีเขาอาจจะสานึกผิดอยู่
ในใจที่ไม่บอกให้ใครรู้วา่ เขาเชื่อพระเยซู
ในเวลา 6 ชัว่ โมง ขณะที่พระเยซูกาลังถูกตรึ งอยูน่ ้ นั โยเซฟได้ตดั สิ นใจเด็ดขาดว่าเขาจะไม่เชื่อพระเยซู
อย่างลับๆ อีกต่อไป บางทีการที่ได้เห็นความกล้าหาญของพระเยซูทาให้เขาตัดสิ นใจ ด้วยเหตุผลไหนก็แล้วแต่
โยเซฟไม่มีความกลัวอีกต่อไป

ตอนที่พระเยซูมีชีวติ อยูโ่ ยเซฟแทบไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะท่านกลัว แต่บดั นี้

พระเยซูทรงสิ้ นพระชนม์แล้ว โยเซฟที่จะทาบางอย่างเพื่อพระองค์ อ่ านมัทธิ ว 27:57-60 และค้ นหาว่ าโยเซฟทา
อะไร
พระเยซูถูกตรึ งเหมือนกับเป็ นนักโทษ

ดังนั้นศพของพระองค์ก็ควรจะนาไปฝังในหลุมฝังศพธรรมดา

แต่โยเซฟคิดว่าจะทากับศพของพระเยซูอย่างนั้นไม่ได้ เขาจึงไปขอศพของพระเยซูจากปี ลาตและขอพระศพอย่าง
กล้าหาญ และเป็ นผูฝ้ ังศพของพระองค์ แสดงภาพ 2.3 คนส่ วนมากจะไม่กล้าทาอย่างนั้น เพราะรู ้ดีวา่ ปี ลาต
เป็ นคนโหดร้าย แต่วา่ โยเซฟไม่กลัวท่านจึงได้เข้าไปหาปี ลาต และขอพระศพอย่างกล้าหาญ และปี ลาตก็ให้
อนุญาตท่านรับพระศพของพระเยซูไป มีเพื่อนอีกคนหนึ่ งช่วยโยเซฟคือ นิ โคเดมัส ทั้งสองได้ห่อพระศพของ
พระองค์ดว้ ยผ้าลินินอย่างดีที่โยเซฟได้เตรี ยมมา

นิโคเดมัสได้นาเครื่ องเทศสาหรับใช้ในการฝังพระศพมาด้วย

และทั้งสองได้ฝังพระองค์ไว้ในหลุมที่ใหม่ซ่ ึ งไม่เคยฝังใครมาก่อน และหลุมฝังศพนี้เป็ นของโยเซฟ เขาต้องรี บ
ทาทุกอย่างให้เรี ยบร้อยก่อนวันสะบาโต เพราะในวันนั้นมีกฎห้ามไม่ให้ทาการใดๆ เลย
บางทีเราคิดว่าเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว การที่จะเอาศพไปฝังที่ไหนก็ไม่เป็ นเรื่ องสาคัญ
สาหรับคนยิวถือเป็ นเรื่ องสาคัญมาก

แต่วา่

จะต้องมีการฝังศพที่ถูกต้องตามประเพณี ซ่ ึงโยเซฟได้ทาให้คาพยากรณ์ใน

พระคัมภีร์เดิมสาเร็ จเมื่อฝังศพของพระเยซู (ให้อ่าน อสย. 53:8-9)
คาถาม โยเซฟทาให้คาพยากรณ์สาเร็ จอย่างไร?
(ให้เวลาตอบคาถาม) โยเซฟเป็ นคนร่ ารวยและฝังพระศพของพระองค์ไว้ในหลุมฝังศพของท่านเอง
ในวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์ โยเซฟได้แสดงถึงความกล้าหาญและความภักดีต่อพระองค์ หลังจากนั้น 3
วันพระองค์ทรงฟื้ นคืนพระชนม์

โยเซฟคงจะดีใจมากที่ได้ทาในสิ่ งที่ถูกต้องท่านได้เป็ นผูต้ ิดตามพระเจ้าอย่าง

แท้จริ ง
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ข้อท่องจาอาทิตย์น้ ีคือ “ถ้าผูใ้ ดจะรับใช้เราผูน้ ้ นั ก็ตอ้ งตามเรามา” (ยน. 12:26) บางคนอาจจะสงสัยว่าเราจะตาม
พระเยซูได้อย่างไร? ในเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้ว
เราจะตอบเขาอย่างไร?

(ชักชวนอภิปราย) เราติดตามพระเยซูได้โยมีชีวติ ตามแบบอย่างของพระองค์

และทาในสิ่ งที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้เราทา
ถ้าน้องๆ ที่ยงั ไม่เชื่อให้ครู มีความไวต่อการทรงนาของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่จะชักชวนให้นอ้ งๆ ไม่
ต้องกลัวในการที่จะติดตามพระเยซู คุณครู นาในการอธิษฐานขอบคุณพระเยซูที่ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเราทุก
คน ขอพระองค์ทรงช่วยให้เรามีชีวติ ยืนหยัดอยูเ่ พื่อพระองค์
คาถามทบทวน
1.ใครเป็ นสาวกลับๆ ของพระเยซู?
(โยเซฟอาริ มาเธีย)
2.โยเซฟเป็ นสมาชิกของที่ประชุมอะไร?
(สภาแซนฮัดริ น)
3.ทาไมโยเซฟไม่ยอมบอกคนอื่นว่า เขามีความเชื่อในพระเยซู?
(เขากลัวคนจะรู ้ความคิดที่เขามีต่อพระเยซู)
4.โยเซฟขออะไรจากปี ลาต?
(ขอพระศพของพระเยซู)
5.ใครเป็ นคนช่วยโยเซฟฝังศพพระเยซู?
(นิโคเดมัส)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 2
เฉลยแบบฝึ กหัด
“ฉันปรารถนาให้พระเยซูเป็ นหนึ่งในชีวิตของฉัน”
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2.ข้อท่องจา “เท้า”
ให้เตรี ยมกระดาษแข็ง ทาแม่พิมพ์รูปเท้า (ทากี่อนั ก็ได้) กรรไกร กาวติดกระดาษ ดินสอน ปากกาเมจิก
หรื อดินสอสี
ให้แจกพิมพ์รูปเท้า ดินสอสี หรื อปากกาเมจิก อธิ บายและให้เอาแม่พิมพ์ของเท้าทาบที่กระดาษแล้วตัด
ออก ก็จะได้กระดาษเป็ นรู ปเท้า ให้เวียนส่ งแม่พิมพ์เท้า ไปรอบๆ จนกว่าทุกคนจะทากระดาษรู ปเท้าได้คนละ 2
แผ่น แผ่นหนึ่งเขียนคาว่า “ถ้าผูใ้ ดจะรับใช้เรา” อีกแผ่นหนึ่งเขียน “ผูน้ ้ นั ก็ตอ้ งตามเรามา” ใส่ ขอ้ พระคัมภีร์ที่มุม
กระดาษข้างล่างขวามือ

เสร็ จแล้วทากาวด้านหลังของกระดาษทั้งสองแผ่นแล้วนามาติดกันก็จะได้รูปเท้าที่มีขอ้

ท่องจา
3.ล้อมวงต่อประโยค
ให้นอ้ งๆ นัง่ เป็ นวงกลม และต่อประโยคทีละคน ครู จะเป็ นคนขึ้นต้นก่อน เช่น “ฉันจะซื่ อสัตย์ต่อพระ
เยซูโดย” เสร็ จแล้วให้นอ้ งๆ ต่อ ยกตัวอย่างเช่น “ฉันจะซื่ อสัตย์กบั พระเยซู” โดยเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่โดยจะไป
โบสถ์” เป็ นต้น
4.เดินตามพระเยซู
เตรี ยมกระดาษแข็ง กระดาษโปสเตอร์ กระดาษ กรรไกร ปากกาเมจิก กาว หรื อเทป ให้ติดกระดาษ
โปสเตอร์บนผนังและเขียนตามยาวริ มกระดาษว่า “เราจะตามพระเยซู” แจกกระดาษแข็งให้นอ้ งๆ แต่ละคนเอา
เท้าทั้งสองข้างวางบนกระดาษและขีดเส้นตามรอยรู ปเท้า เสร็ จแล้วตัดออกจะได้รูปเท้าทั้งสองข้างของแต่ละคน
เท้าข้างหนึ่งเขียนชื่อ

อีกข้างเขียนนามสกุลลงไป

ทากาวด้านหลังทั้งสองข้างและนาไปติดคู่กนั บนกระดาษ

โปสเตอร์ ที่เตรี ยมไว้ที่ผนังให้แต่ละคนติดเท้าเป็ นคู่ระยะห่างกันพองาม
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บทที่ 3 ความสัตย์ ซื่อของยากอบ
ข้ อพระคัมภีร์

มธ.4:21-22; กจ.12:1,2; มก.3:17,5:36-43, 9:9, 10:35-45

เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อให้นอ้ งๆ ได้เห็นถึงความสัตย์ซื่อของยากอบที่มีต่อพระเยซู
และให้นอ้ งๆ มีความรู ้สึกที่ดีและแสดงความสัตย์ซื่อต่อพระเยซูในทุกกรณี

ข้ อท่ องจา “ดีแล้วเจ้าเป็ นทาสสัตย์ซื่อ” (มธ.25:21)
ข้ อคิดสาหรับครู
จากวันแรกที่ยากอบได้พบพระเยซูที่ทะเลกาลิลี

เขาได้ติดตามพระองค์เป็ นสาวกหนึ่งในสามของพระ

เยซู ซึ่ งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์พิเศษ ในชี วติ ของพระเยซู และภายหลังยากอบได้เป็ นสาวกคนแรกที่ถูกฆ่าตาย ถ้า
เราจะมีโอกาสได้ได้ถามยากอบว่า เขาจะติดตามพระเยซู อีกไหม เชื่อแน่นอนว่าเขาจะต้องตอบว่า “ตาม” ความ
ดีและความรักของพระเจ้าทาให้การติดตามนั้นคุม้ ค่า ให้เน้นผลในทางบวกที่ได้จากการรับใช้ของยากอบ แม้วา่
จะทาผิดบ้างแต่เขาก็ได้ถวายตัวในงานของพระเยซูอย่างสัตย์ซื่อในทุกสถานการณ์

นาสู่ บทเรียน
ปั้ นดินเหนียว แจกดินเหนี ยวให้นอ้ งๆ ปั้ นเรื อหรื อปลา ขณะที่ป้ ั นอยูน่ ้ นั ให้ครู ชวนคุยถึงเรื่ องการ
ออกไปตกปลา บางทีในขณะที่กาลังทากิจกรรมอยูน่ ้ ีให้พดู ถึง ความหมายของคาตรัสของพระเยซูที่วา่ “ท่าน
ทั้งหลายจะเป็ นคนจับคนไม่ใช่จบั ปลา”

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เมื่อพระเยซูเริ่ มทาพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ได้เลือกชาย 12 คน เพื่อให้ติดตามพระองค์คน
เหล่านี้จะเป็ นผูท้ าพระราชกิจของพระองค์ต่อไป เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นสู่ สวรรค์แล้ว เรารู ้วา่ ทุกคนที่ตอ้ นรับพระ
เยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เป็ นผูท้ ี่ติดตามพระองค์แต่พระเยซูทรงเลือกสาวกเหล่านี้ไว้ เพื่อเป็ นผูช้ ่วยพิเศษเพื่อจะ
ทางานร่ วมกับพระองค์
คาถาม ในท่ามกลางสาวก 12 คนมีใกล้ชิดอยู่ 3 คน น้องๆ รู ้ชื่อทั้ง 3 คนนั้นไหม? (ให้โอกาสตอบคาถาม)
เขาทั้งสามคือ เปโตร ยากอบ และยอห์น “น้องๆ คิดว่าพระเยซูรักสามคนนี้มากกว่าคนอื่นหรื อเปล่า)”
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เปล่าเลยพระเยซูไม่เป็ นคนเลือกที่รักมักที่ชงั

พระองค์ทรงรักเราทุกคนเท่ากับพวกสาวกของพระองค์

บางทีอาจจะเป็ นเพราะทั้งสามคนสนใจในสิ่ งที่พระองค์ทรงทาและรักพระองค์มาก

เขาจึงได้อยูใ่ กล้ชิดกับ

พระองค์ ดูเหมือนว่าเขาได้อยูใ่ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกอย่าง อาทิตย์น้ ีเราจะเรี ยนถึงเรื่ องของ ยากอบ
คาถาม ยากอบมีอาชีพอะไร ก่อนที่เขาจะมาเป็ นสาวกของพระเยซู? (ให้โอกาสตอบคาถาม)
ยากอบเป็ นชาวประมง พ่อของเขาคือเศเบดีมีอาชีพเป็ นชาวประมง คุณปู่ ของเขาอาจเป็ นชาวประมงด้วย
เพราะคนสมัยนั้นมักจะประกอบอาชีพ ตามอย่างบรรพบุรุษของเขา การมีอาชีพเป็ นชาวประมงไม่ถือว่าเป็ นงาน
ที่ไม่ดี แต่ก็ไม่ได้เป็ นอาชีพพิเศษอะไร และงานที่ทาเป็ นประจา คือ จับปลา เลือกปลา เอาไปขาย ซ่อมอวน
แล้วก็ไปจับปลาอีก
วันหนึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิง่ ใหญ่ในชีวิตของยากอบ

ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์คล้ายกับสาวกคนอื่นๆ

ขณะที่ยากอบ พ่อ และน้องชายของเขากาลังชุนอวนอยู่ แสดงภาพ 3.1

เขาเห็นชายคนหนึ่งกาลังคุยอยูก่ บั

เปโตรและกาลังเดินมาหาเขา ชายผูน้ ้ นั คือพระเยซู นัน่ เอง เมื่อเดินเข้ามาใกล้แล้วพระองค์ได้ทรงเรี ยกยากอบ
และยอห์นน้องชายของเขาให้ตามพระองค์ไป เขาทั้งสองได้เป็ นสาวกของพระเยซู
ยากอบกับยอห์นมีโอกาสได้อยูก่ บั พระเยซูได้ติดตามพระเยซูไปทุกแห่งหน

ได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระ

เยซูได้ทา ได้ฟังคาสั่งสอนของพระเยซูเห็นถึงการรักษาโรค การรักษาคนง่อย คนตาบอด คนหูหนวก ทรงเรี ยก
คนที่ตายแล้วให้เป็ นขึ้นมาดังในเหตุการณ์น้ ีคือ
มีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ 12 ปี ป่ วยหนักและพ่อแม่คิดว่าเธอคงต้องตาย พ่อของเด็กหญิงคนนี้จึงรี บไป
ตามพระเยซูมารักษาบุตรสาวของเขา เมื่อพระเยซูมาถึงบ้าน เด็กคนนั้นเสี ยชีวติ แล้วทุกคนกาลังร้องไห้อยู่ พระ
เยซูจึงบอกให้คนเหล่านั้นออกไปข้างนอก ยกเว้นคน 5 คนที่อยูไ่ ด้
คาถาม “น้องๆ คิดว่าพวกเขาคือใครบ้าง?” (ให้เวลาตอบคาถาม) พวกเขาคือพ่อ แม่ ของเด็กที่ตาย...เปโตร...
ยากอบ...และยอห์น ยากอบได้เห็นพระเยซูจบั มือเด็กหญิงคนนั้นตรัสว่า “เด็กหญิงเอ๋ ยเราว่าแก่เจ้าว่า จงลุกขึ้น
เถิด” ในทันใดนั้นเด็กหญิงก็ลุกขึ้นเดิน พระเยซูทรงทาให้เธอฟื้ นขึ้นมาอีก
คาถาม “น้องๆ มีความรู ้สึกอย่างไรต่อการอัศจรรย์ครั้งนี้ ? (ให้เวลาตอบคาถาม) คนทั้งหลายแทบจะไม่เชื่อสิ่ งที่
เกิดขึ้นและพ่อแม่ของเด็กก็มีความปิ ติยนิ ดีเป็ นอย่างยิง่
ครั้งหนึ่ง ยากอบ เปโตร และยอห์นได้เห็นสิ่ งที่คนอื่นไม่เห็น นัน่ คือพระเยซูพาทั้ง 3 คนขึ้นไปบน
ภูเขาสู งแต่ลาพัง แสดง 3.2 มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับพระกายของพระองค์พระพักตร์ ของพระองค์ก็ทอแสง
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ฉลอง(เสื้ อผ้า) พระองค์ก็ขาวผ่องยิง่ กว่าสาลี มีชายสองคนมาสนทนากับพระเยซูคือ เอลียาห์และโมเสส ทั้งสอง
คนได้สิ้นชีวติ ไปหลายร้อยปี แล้วแต่พระเจ้าได้ส่งทั้งสองคนมาคุยกับพระเยซู “ถ้าน้องๆ เป็ นยากอบเวลานั้นจะ
รู ้สึกอย่างไร?” (ชักชวนให้นอ้ งๆ แสดงความรู ้สึกของเขาเอง) ยากอบและคนอื่นดีใจมากที่ได้อยูท่ ี่นนั่ ในเวลา
นั้นและรู ้สึกยาเกรงพระเจ้ามากขึ้นเพราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน
ในเวลานั้นมีเมฆมาปกคลุมพวกสาวกไว้ และมีเสี ยงตรัสออกมาจากเมฆนั้นว่า “ท่านผูน้ ้ ีเป็ นบุตรที่รัก
ของเรา จงเชื่อฟังท่านเถิด” น้องๆ คิดว่าเป็ นเสี ยงของใคร (ให้เวลาตอบ) นัน่ คือเสี ยงของพระเจ้า พระเยซูรู้ไหม
ว่าเราคิดอย่างไรอยู?่ พระองค์รู้ไหมว่าเราเป็ นคนดีและคนไม่ดี? (ชักชวนอภิปรายสั้นๆ ) น้องๆ คิดว่าพระเยซู
รู ้จกั ยากอบว่าเป็ นคนชนิ ดไหนก่อนที่จะทรงเรี ยกเขา ให้เป็ นสาวกหรื อไม่? (อภิปราย) พระเยซูทรงรู้จกั นิสัยของ
สาวกทุกคน ยากอบเป็ นคนดีรักองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาก บางทีเขาก็ทาผิดบ้างแต่พระเยซูยงั ทรงเลือกเขา
พระเยซูทรงตั้งชื่ อพิเศษให้กบั ยากอบและยอห์น (ให้อ่าน มก. 3:17) พระเยซูทรงตั้งชื่อเล่นของพี่นอ้ ง
สองคนว่าอะไร? (ให้เวลาตอบคาถาม) พระเยซูทรงเรี ยกทั้งสองว่า “ลูกฟ้ าร้อง” เพราะการแสดงออกของเขา
ครั้งหนึ่ง เมื่อทั้งสองเห็นคนในเมืองมีท่าทีที่ไม่ดีต่อพระเยซู ทั้งสองก็มีความโกรธ เขาขอให้พระองค์เรี ยกไฟ
จากสวรรค์ลงมาทาลายเมืองนั้นเสี ย (อ่าน ลก. 9:54-55) แต่พระเยซูไม่ได้ทาตามคาแนะนาของพวกเขา
อีกครั้งหนึ่ง ยากอบ และยอห์น ขอให้พระเยซูทาตามคาของเขา ให้คนหนึ่งอ่าน มก. 10:35-45 ทั้งสอง
ขอมีตาแหน่งสาคัญในสวรรค์ เขาทั้งสองอยากจะนัง่ ข้างพระเยซู โดยไม่ได้คานึงถึงสาวกคนอื่นๆ เขาอยากจะ
เป็ นคนสาคัญ นี่เป็ นการแสดงความเห็นแก่ตวั ใช่ไหม?
พระเยซูทรงตรัสว่า ที่เขาทั้งสองขอนั้นเขาไม่เข้าใจ พระเยซูทรงถามเขาว่า “ถ้วยซึ่ งเราจะดื่มนั้น ท่าน
จะดื่มได้หรื อ” คิดว่าพระเยซูหมายถึงอะไร เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้น?” (ให้เวลาตอบ) พระองค์ หมายถึงเวลาที่
พระองค์ จะต้ องทนทุกข์ และถูกตรึ งที่ไม้ กางเขนสาหรั บความบาปของทุกคน พระองค์ถามยากอบกับยอห์นว่า
จะยอมทุกข์ทรมานแบบนั้นได้หรื อไม่
ยากอบและยอห์นบอกว่า เขาจะยอมทนทุกข์เหมือนพะเยซู พระองค์ทรงบอกเขาทั้งสองว่า
เขาจะต้องได้รับความทุกข์ยากเพราะการติดตามพระองค์ พระเยซูไม่ทรงอยากให้เขารับทุกข์ทรมานทรงรู ้วา่ ผูท้ ี่
ไม่เชื่อจึงข่มเหงผูท้ ี่เชื่ อ (ให้มีการอภิปราย)
ยากอบเป็ นสาวกที่สัตย์ซื่อ แม้จะทาผิดแต่ก็อยูใ่ กล้ชิดกับพระองค์ที่จะเรี ยนรู ้ที่จะเป็ นเหมือนพระองค์
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นับตั้งแต่ที่พระเยซูได้เรี ยกเขาให้ติดตามพระองค์

เขาได้ถวายตัวรับใช้ต้ งั แต่น้ นั มาพระเยซูได้บอกแก่ยากอบว่า

เคล็ดลับในการเป็ นคนสาคัญและผูย้ งิ่ ใหญ่น้ นั คือต้องเป็ นผูร้ ับใช้ของผูอ้ ื่น (ขอให้อ่าน มก. 10:42-44)
แสดงภาพ 3.3 หลายปี ต่อมา ยากอบได้ยอมเสี ยชีวติ ของเขาเพื่อพระเยซู เฮโรดได้จบั กุมยากอบโดยไม่มีความผิด
จับขังคุกไว้และภายหลังได้ฆ่าเสี ย
พระเจ้าทรงทาให้ความทุกข์ยากลาบากของลูกของพระองค์เกิดผลดี

เพราะการวายชนม์ของพระเยซู

คริ สต์ทาให้เรารอดบาป การที่ยากอบยอมตายเพื่อพระคริ สต์ทาให้คนอื่นๆ เชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระ
เจ้า และเขาทั้งหลายได้รับความรอดด้วย ยากอบได้รับรางวัลในงานอันสัตย์ซื่อของเขา เขาถูกรับไปอยูบ่ น
สวรรค์กบั พระเยซูคริ สต์ตลอดไปเป็ นนิ ตย์ ให้ท่องข้อท่องจาด้วยกันอีก “ดีแล้วเจ้าเป็ นทาสดีและสัตย์ซื่อ เจ้า
สัตย์ซื่อในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของมาก” (มธ. 25:21)
ถ้าน้องๆ ที่ยงั ไม่เชื่อพระเจ้าให้โอกาสหรื อชักชวนให้เขารับเชื่ อและติดตามพระเยซู นาอธิษฐาน ขอพระเจ้าทรง
ช่วยให้นอ้ งๆ ทุกคนสัตย์ซื่อต่อพระเยซู
คาถามทบทวน
1.ยากอบและยอห์นอยูท่ ี่ไหนเมื่อพระเยซูทรงเรี ยกเขาทั้งสอง?
(อยูใ่ นเรื อ กาลังชุนอวนอยู)่
2.เหตุการณ์สาคัญอะไรที่ยากอบเห็นที่บา้ นของไยรัส
(พระเยซูทาให้ลูกสาวของไยรัสฟื้ นจากตาย)
3.ใครปรากฏตัวอยูก่ บั พระเยซูบนภูเขา?
(โมเสสและเอลียาห์)
4.พระเยซูต้ งั ชื่อเล่นให้ยากอบ ยอห์นว่าอะไร?
(ลูกฟ้ าร้อง)
5.พระเยซูทรงบอกเคล็ดลับอะไรกับยากอบเกี่ยวกับการเป็ นคนสาคัญ?
(คือยินดีที่จะรับใช้ผอู้ ื่น)
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กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัดบทที่ 3
เฉลยแบบฝึ กหัด: คนหน้าซื่ อใจคด พูดปดหลอกลวง พยานเท็จ โกหก หน้าไหว้หลังหลอก
2. “คาที่มองไม่เห็น”
ให้เตรี ยมกระดาษวาดเขียนสี ขาว กระดาษไขสี เทียน (สี ขาว) สี น้ า และพูก่ นั
แจกกระดาษวาดเขียนให้นอ้ งๆ และตัดกระดาษนั้นให้เป็ นรู ปพระคัมภีร์ ให้เขียนข้อท่องจาบนกระดาษ
โดยใช้สีเทียนสี ขาวหรื อใช้ดินสอสี เทียน หรื อใช้ดินสอเขียนอีกทีหนึ่งเสร็ จแล้ว ใช้พกู่ นั สี น้ าระบายบนกระดาษ
วาดเขียนนั้น แล้วคาที่มองไม่เห็นจะปรากฏให้เห็นชัด บอกน้องๆ ท่องจาด้วยกัน เอาผลงานที่ทานั้นกลับไป
บ้านและหนุนใจให้คิดถึงว่าความดีที่ทานั้นพระเจ้าทรงเห็น

ถึงแม้วา่ คนอื่นมองให้และวันหนึ่งพระองค์จะตรัส

“ดีแล้ว เจ้าเป็ นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อ” มธ. 25:21
3.หุ่นกระดาษ เตรี ยมถุงกระดาษ และปากกาเมจิก
ให้นอ้ งๆ แต่ละคนเขียนรู ปของตัวละครคนละตัวในเรื่ องจากบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี ให้ครู แสดงวิธีวาดรู ปให้
ดู โดยเริ่ มวาดจากทางด้านก้นถุงก่อนวาดรู ปหน้า ผม คิ้ว ตา จมูก และปาก วาดให้อยูต่ รงรอยพับก้นถุง (ดังภาพ)
ต่อมาก็วาดคอ และคอเสื้ อตามลาดับ เสร็ จแล้วก็จะได้หุ่นกระดาษครบชุ ด ถ้าน้องๆ เอามือใส่ ในถุง ขยับมือจะ
ทาให้หุ่นอ้าปากได้ ถ้าชั้นเรี ยนน้องๆ มีหลายคน ให้หุ่นมากกว่าหนึ่งชุด เสร็ จแล้วให้แยกออกเป็ นสองกลุ่มให้
กลุ่มหนึ่งแสดงหุ่นใบ้เล่าเร่ องที่เรี ยน และให้อีกกลุ่มหนึ่งบอกความหมายของการแสดง
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บทที่ 4 โยเซฟยอมให้ อภัย
ข้ อพระคัมภีร์

ปฐก. 44-45, 50:15-21

เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อให้นอ้ งๆ ได้เรี ยนรู ้วา่ โยเซฟผูซ้ ่ ึ งถูกพี่ชายเกลียดชังและขายเขาเป็ นทาสนั้น เมื่อพบกันเขาได้ให้อภัย แก่พี่ชาย
ของเขาเพราะเห็นแก่พระเจ้า และเมื่อมีคนทาผิดต่อน้องๆ ให้นอ้ งๆ พร้อมที่จะให้อภัยต่อคนเหล่านั้น

ข้ อท่ องจา “พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริ ง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดาริ ให้เกิดผลดี” (ปฐก.50:20)
ข้ อคิดสาหรับครู
มีคากล่าวไว้วา่ ความทุกข์ลาบากเป็ นที่มาของศักดิ์ศรี ฝ่ายวิญญาณ อาจารย์ได้เขียนไว้วา่ “พระวิญญาณ
นั้นเป็ นพยานร่ วมกับวิญญาณจิตของเรา ว่าเราทั้งหลายเป็ นบุตรของพระเจ้า ถ้าเราเป็ นบุตรแล้ว เราก็เป็ นทายาท
ของพระเจ้า

และเป็ นทายาทร่ วมกับพระคริ สต์

เมื่อเราทนทุกข์ร่วมกับพระองค์ก็เพื่อเราจะได้ศกั ดิ์ศรี ร่วมกับ

พระองค์” (รม.8:16,17) ในชีวติ ของโยเซฟ เราจะเห็นว่าเขามีชีวติ ที่ถวายเกียรติต่อพระเจ้า ทั้งชาติกาเนิดและ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวติ ของเขาท่ามกลางการแข่งขันชิงดี และการบีบบังคับคั้นต่างๆ
โยเซฟยังดาเนินชี วติ ตามพระเจ้าอย่างบริ สุทธิ์ จนสามารถที่จะกล่าวได้วา่ “พระเจ้าทรงดาริ ให้เกิดผลดี”
(ปฐก.50:20) เคล็ดลับก็มีอยูว่ า่ โยเซฟมีพระวิญญาณของพระเจ้าในจิตใจของเขา สิ่ งนี้นอ้ งๆ ทุกคนก็สามารถที่
จะได้เหมือนโยเซฟ ในโคโลสี 1:27 กล่าวว่า “ที่พระคริ สต์ทรงสถิตในท่านอันเป็ นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี ” พระ
คริ สต์สถิตอยูใ่ นท่านและนักเรี ยนของท่านที่จะทาให้ท่านเป็ นผูช้ อบธรรม สาหรับบทเรี ยนอาทิตย์น้ ีขอให้เน้นถึง
ว่าโยเซฟสามารถดาเนิ นชีวติ อย่างบริ สุทธิ์ และมีชยั ชนะต่อการทดลอง

เราทุกคนสามารถที่จะดาเนินชี วติ ตาม

แบบอย่างของเขาได้ ถ้าโยเซฟสามารถยกโทษความผิดที่พวกพี่ชายได้ทาต่อเขาอย่างมากนั้นได้ เราก็สามารถที่
จะยกโทษให้คนที่ทาผิดต่อเราอย่างมากมายได้เหมือนกัน

นาสู่ บทเรียน
“น้ าแห่งการให้อภัย” คุณครู เตรี ยมน้ า 1 เหยือก แก้วน้ า 1 ใบ น้ าหมึก ถังน้ า
ครู เอาน้ าใส่ แก้ว อธิ บายให้นอ้ งๆ ฟังเปรี ยบเทียบน้ าในแก้วนั้น เสมือนใจของเราที่สะอาดใสบริ สุทธิ์
จากนั้นครู หยดหมึกลงแก้วนั้น 2-3 หยดจะเห็นว่าน้ าค่อยๆ เปลี่ยนสี ครู พดู ต่อไปว่า น้ าหมึกเปรี ยบเสมือนความ
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สกปรก ความโกรธ ความขุ่นข้องหมองใจ ความเกลียด เวลาเราถูกแกล้งจากคนอื่นถูกใส่ ร้าย ก็จะทาให้ใจที่
สะอาดเริ่ มมีความขุ่นหมอง ถ้าไม่กาจัดออกไปก็จะเก็บความสกปรกนั้นเอาไว้
เมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวติ ของน้องๆ พระองค์ให้น้ าแห่งการให้อภัยแก่เรา ให้เราเทน้ าแห่งการให้อภัยนั้น
ชาระหัวใจ ครู เอวน้ าจากเหยือกค่อยๆ เทลงในแก้ว จนน้ าในแก้วใสสะอาดอีกครั้งหนึ่ ง น้ าแห่งการให้อภัยชาระ
ล้างความสกปรกในหัวใจของเราจนขาวบริ สุทธิ์ พระเจ้าเป็ นผูใ้ ห้น้ าแห่งการให้อภัย และเราเอาน้ าล้างหัวใจของ
เรา เช่นเดียวกับบทเรี ยนในวันนี้ ให้เราศึกษาว่าใครในพระคัมภีร์ได้เอาน้ าแห่งการให้อภัยจากพระเจ้ามาชาระใจ
ของเขา

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เรื่ องราวที่เราเรี ยนอาทิตย์น้ ี เป็ นเรื่ องของผูช้ ายคนหนึ่งที่ถูกพวกพี่ชายทาร้าย และขายไปให้เป็ นทาสใน
แดนไกล ต่อจากนั้นก็ถูกจับเข้าคุกโดยไม่มีความผิด แต่ตอนสุ ดท้ายเขาได้ถูกแต่งตั้งให้เป็ นผูป้ กครองเมือง ที่มี
อานาจมาก พวกพี่ชายได้มาหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือ น้องๆ รู ้ไหมว่าผูช้ ายคนนั้นเป็ นใคร?
ถูกแล้ว เขาคนนั้นคือโยเซฟนัน่ เองเมื่อเขายังเล็กอยู่ เขากาพร้าแม่ เพราะแม่เสี ยชีวติ เมื่อคลอดน้องคน
สุ ดท้อง พ่อของเขามีภรรยาอีกสามคน ดังนั้นเขาจึงมีพี่ชายต่างมารดาอีก 10 คน พวกพี่ชายเกลียดชังและอิจฉา
โยเซฟ และเมื่อเขามีอายุ 17 ปี พวกพี่ชายก็วางที่จะฆ่าเขาเสี ย พวกเขาทุบตีโยเซฟและจับเขาโยนลงในบ่อ หวัง
จะให้เขาอดอาหารตาย หลังจากนั้นหลายชัว่ โมงโยเซฟก็ได้เห็นเชือกหย่อนลงมาในบ่อ
คาถาม น้องๆ คิดว่าโยเซฟรู ้สึกอย่างไร? เมื่อเขาเห็นเชือก
แทนที่พวกพี่ชายจะขอโทษและเสี ยใจ ในสิ่ งที่พวกเขาทาต่อโยเซฟ แต่เขากลับถอดเสื้ อผ้าของโยเซฟ
ออก แล้วขายแก่พวกพ่อค้าที่กาลังเดินทางไปอียปิ ต์ แล้วพวกพ่อค้าได้ขายเขาให้เป็ นทาสของโปทิฟาร์ ซึ่ งมี
ตาแหน่งเป็ นผูบ้ ญั ชาการทหารรักษาพระองค์ของฟาโรห์ แสดงภาพ 4.1 มีเหตุการณ์ท้ งั ดีและชัว่ เกิดขึ้นกับชีวิต
ของโยเซฟเป็ นเวลารวม 13 ปี เราจะรู้เรื่ องละเอียดใน ปฐก. 39,40 และ 41 โยเซฟได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่
การงานที่ดีข้ ึน แต่ต่อมาก็ถูกข้อกล่าวหาถูกขังคุก ได้รับมอบหมายงานให้ดูแลนักโทษในคุก ต่อมาถูกนาเฝ้ า
ฟาโรห์เพื่อทานายฝัน และในที่สุดก็ถูกแต่งตั้งให้เป็ นนายกรัฐมนตรี ของประเทศอียปิ ต์
หลังจากนั้น 8 ปี พวกพี่ชายของโยเซฟ 10 คน ได้เดินทางมาอียปิ ต์ “มาทาอะไร?” (ขอให้อ่านปฐก.
42:1-3 ) แสดงภาพ4.2 น้องคิดว่าพวกพี่ชายของโยเซฟรู ้สึกอย่างไร? ขณะที่เขาเดินทางไปอียปิ ต์? พวกเขาพูด
ถึงโยเซฟหรื อเปล่า? เขาจาโยเซฟได้ไหม? (ให้อ่านปฐก. 42:8)
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คาถาม โยเซฟต้อนรับพวกพี่ชายอย่างไร? (42:7,24) เขาขอให้พี่ชายทาอะไร? (42:20) ปี ต่อมาเมื่อข้าว
หมด พวกพี่ชายก็ตอ้ งเดินทางไปอียปิ ต์เพื่อจะซื้ อข้าวอีกครั้งหนึ่ง

ยูดาห์เป็ นผูร้ ับประกันความปลอดภัยของ

เบนยามิน และในที่สุดยาโคบก็ยนิ ยอมให้นาเบนยามินไปด้วย เขาเป็ นน้องร่ วมมารดากับโยเซฟ ทั้งสองเป็ นลูก
คนเล็กสุ ดของยาโคบ แม้วา่ โยเซฟมีอายุ 39 และเบนยามินอายุ 33 ปี แต่ในความคิดของยาโคบเขาทั้งสองเป็ น
เหมือนเด็กเล็กๆ อยู่ โยเซฟทดสอบดูวา่ พวกพี่ชายอิจฉาน้องชายของเขาหรื อไม่ (ขอให้อ่าน ปฐก. 43:34) ใน
ที่สุดโยเซฟคิดว่าถึงเวลาของพระเจ้าที่จะแสดงตัว

ให้พวกพี่นอ้ งของเขาได้รู้ความจริ ง

เขาจึงบอกให้คนอื่น

ออกไปข้างนอก และอยูต่ ามลาพังกับพวกพี่นอ้ ง เขาร้องไห้และบอกว่าเขาเองคือโยเซฟ แสดงภาพ 4.3 “ถ้า
สมมุติวา่ น้องๆ เป็ นคนหนึ่ งของพี่นอ้ งโยเซฟ เมื่อได้ยินอย่างนั้นจะรู ้สึกอย่างไร?” (ขอให้อ่าน ปฐก. 45:3,5)
ทาไมโยเซฟจึงคิดว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เขาอยูท่ ี่อียปิ ต์? ( ปฐก. 45:5-8) โยเซฟได้ปลอบใจพวกพี่ชาย เขา
พยายามที่จะชี้ให้พวกพี่ชายเข้าใจว่า พวกเขาคิดร้าย แต่พระเจ้าทรงดาริ ให้เกิดผลดี ( ปฐก.50:20)
หลังจากนั้นหลายปี ยาโคบบิดาของโยเซฟได้เสี ยชีวติ ไปแล้ว พวกพี่ชายก็กลัวว่าโยเซฟจะคิดแก้แค้น
พวกตน ได้ส่งข่าวไปถึงโยเซฟว่า พวกเขาขอการยกโทษความผิดจากโยเซฟ แต่โยเซฟได้ให้อภัยโทษเห็นว่า
พระเจ้าทรงทาการร้ายนั้นเกิดผลดี
คาถาม โยเซฟแสดงให้พวกพี่ชายรู ้ถึงการยกโทษของเขาอย่างไร? ( ให้อ่าน ปฐก. 17:11-12)
เตือนความจาน้องๆ ถึงเรื่ องที่โยเซฟได้คืนเงินให้พวกพี่ชายได้ถึงสองครั้ง

จัดงานเลี้ยงใหญ่ตอ้ นรับพี่

น้องของเขา ให้รถ เสื้ อผ้า และเงินมากมาย และที่ดินที่ดีที่สุดในอียปิ ต์ โยเซฟไม่ได้พดู เท่านั้นแต่กระทาหลาย
สิ่ งหลายอย่าง ที่จะแสดงว่าพวกเขาได้รับการอภัยแล้ว
เรื่องเล่าเป็ นตัวอย่าง
แดงทางานหนักตลอดเวลา เพื่อเขาจะเก็บเงินไว้ซ้ื อเสื้ อผ้าใหม่ให้แม่ของเขา พ่อเขาบอกกับแดงว่า ถ้า
แดงขายขนมได้ 10 บาท พ่อจะให้เขา 2 บาท อีก 8 บาท ก็จะเป็ นของพ่อ แดงสงสารแม่มากเพราะแม่ไม่เคย
ซื้ อเสื้ อผ้าใหม่เลย ตั้งแต่คลอดน้องคนเล็กจนตอนนี้ นอ้ งก็มีอายุ 3 ปี แล้ว แดงหาเงินมาให้พอ่ และพ่อให้เป็ น
ส่ วนที่เป็ นของเขา เขาก็ซ่อนเงินนั้นไว้ที่ที่เขาคิดว่าปลอดภัยที่สุด และคิดว่าเมื่อเก็บไว้มากพอแล้ว เขาก็จะซื้ อ
เสื้ อผ้าใหม่ให้แม่ทนั ที
เมื่อเลิกเรี ยนแล้ว

แดงเอาขนมไปขายที่ตลาดอย่างเคย

เขารี บกลับบ้านหวังว่าจะเอาเอาเงินที่ซ่อนไว้

เพราะคิดว่าพอแล้วที่จะซื้ อของให้แม่ แต่ทว่า...เมื่อเขาไปถึงที่ซ่อนเงิน ก็ปรากฏว่าเงินได้หายไปเสี ยแล้ว และ
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เวลานั้นพ่อของเขาก็เมาเหล้ากลับบ้านมา เมื่อพบแดงก็ด่าว่าและทุบตีแดง และกล่าวว่าแดงซ่อนเงินไว้ใช้คน
เดียว
คาถาม ถ้าน้องๆ เป็ นแดงจะรู ้สึกอย่างไร? ถ้าเขาจะเลียนแบบโยเซฟในการให้อภัย?
ขอน้องๆ คิดถึง เมื่อมีการถูกทาร้ายและข่มเหงจากคนบางคน ได้ให้อภัยโทษแก่คนนั้นหรื อยัง? อ่าน
มธ. 6:14,15 ขอพระเจ้าทรงช่วยน้องๆ ที่จะให้อภัยอย่างแท้จริ ง ให้พระเจ้าทรงนาชีวิตของทุกคน และหนุนใจที่
จะให้นอ้ งๆ เล่าถึงปั ญหาของเขาและอธิ ษฐานร่ วมกัน
คาถามทบทวน
1.ใครเป็ นพ่อของโยเซฟ ( ยาโคบ )
2.โยเซฟมีพี่นอ้ งกี่คน? ( 12 คน )
3.ทาไมพวกพี่ๆ จึงคิดร้ายต่อโยเซฟ? (พวกเขาอิจฉา)
4.เราเรี ยนรู ้อะไรจากชีวติ ของโยเซฟ? (การให้อภัยแก่ผทู ้ ี่ทาผิด)
5.ถ้าน้องๆ พบกับเหตุการณ์ที่เหมือนโยเซฟน้องๆ จะทาอย่างไร? (ให้โอกาสทุกคนตอบ)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 4
เฉลยแบบฝึ กหัด “จงรักพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดจิตใจ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”
ความรักมาจากพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็ นความรัก ใส่ ชื่อของน้องๆ จะรัก ใส่ ชื่อของคนที่เราไม่ชอบหรื อ
รังแกเราบ่อยๆ
2.ทาบัตรการให้อภัย
เตรี ยมกระดาษแข็งขนาด 3 คูณ 5 นิ้ว จานวนให้พอกับน้องๆ ปากกา และดินสอ โยเซฟให้อภัยพี่ชาย
โดยคืนเงินให้ จัดงาน เลี้ยงต้อนรับและให้ที่ดินที่ดีที่สุด ขอให้นอ้ งๆ เติมข้อความในบัตรที่แจกให้
การให้อภัย

23

3.กราฟชีวติ
ให้เตรี ยมกระดาษกราฟยาว ๆ ปากกาหรื อดินสอ ให้แบ่งกลุ่ม ๆ ละ4 -5 คน ให้ช่วยกันเขียนกราฟชีวิต
ของโยเซฟ พร้อมทั้งอธิ บายเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้น เริ่ มต้นตั้งแต่เด็ก ๆ จนถึงเป็ นนายกรัฐมนตรี ของอียปิ ต์
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บทที่ 5 มีเรียมเป็ นพีเ่ ลีย้ ง
ข้ อพระคัมภีร์

กดว. 26:59 อพย. 2:1-10

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ การกระทาที่ดูเหมือนว่าไม่สาคัญจะเป็ นสิ่ งที่สาคัญสุ ดยอดในแผนงานของพระเจ้า
ให้นอ้ งๆ มีความตั้งใจที่จะทางานทุกอย่างให้ดีที่สุด

ข้ อท่ องจา
“มือของเจ้าจับทาการงานอะไร จงกระทาอย่างนั้นด้วยเต็มกาลังของเจ้า” (ปั ญญาจารย์ 9:10)

ข้ อคิดสาหรับครู
เด็กบางคนอาจจะชอบทางานบางอย่าง ที่เขาเห็นว่าสาคัญหรื อสิ่ งแปลกใหม่ งานที่ทาเป็ นประจาซ้ าซาก
มักทาให้เกิดความเบื่อหน่าย

มีเหตุการณ์หลายอย่างที่บนั ทึกไว้ในพระวจนะของพระเจ้าที่ดูเหมือนว่าไม่ค่อย

สาคัญ แต่วา่ ภายหลังเห็นว่าเป็ นสิ่ งสาคัญมากในพระราชกิจของพระเจ้า ใครจะคิดบ้างว่า การเฝ้ าคอยดูทารกของ
เด็กผูห้ ญิงเล็กๆ คนหนึ่งจะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงของคนทั้งชาติ และโมเสสซึ่งน้องชายของมีเรี ยมจะได้เป็ น
ผูน้ ายิง่ ใหญ่ของชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ ชักชวนที่จะให้นอ้ งๆ มีความตั้งใจที่จะทางานทุกอย่างให้ดีที่สุด
ไม่วา่ จะเป็ นงานใหญ่หรื อเล็ก

นาสู่ บทเรียน
งานที่ชอบและไม่ชอบ แจกกระดาษ ดินสอ ให้ขีดเส้นแบ่งครึ่ งหน้ากระดาษ ให้เขียนถึงชนิดของงานที่
ชอบทาลงด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเขียนชนิ ดของงานที่ไม่ชอบทาลงไป

บทเรียนจากพระคัมภีร์
คาถาม น้องๆ เคยได้ยนิ คาว่า “เขาทาสุ ดความสามารถไหม?”
การทาสุ ดความสามารถนั้นหมายความว่าอะไร? (ชักชวนให้นอ้ งๆ ตอบ) การกระทาอย่างเต็มกาลังหรื อ
สุ ดความสามารถนั้น ต้องใช้เวลาและความพยายาม เมื่อเรามีงานที่ตอ้ งทา และทาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ นัน่
แหละคือได้ทาจนสุ ดความสามรถหรื ออย่างเต็มกาลัง
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พระเจ้าทรงบอกให้เราทาทุกสิ่ งอย่างเต็มกาลังความสามรถของเรา ข้อท่องจาสาหรับอาทิตย์น้ ีพดู ว่า “มือ
ของเจ้าจับทาการงานอะไร จงกระทาการนั้นด้วยเต็มกาลังของเจ้า” ( ปฐก. 9:10 ) ถ้าเราเห็นว่ามีอะไรที่ควรทา
เราควรทาให้ดีที่สุดที่จะทาให้เป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
หลายปี นานมาแล้ว ชนชาติอิสราเอล (ยิว) อาศัยอยูท่ ี่ประเทศอียปิ ต์ พระเจ้าทรงอวยพระพรชนชาติของ
พระองค์โดยให้มีพลเมืองเพิ่มมากยิง่ ขึ้น จนทาให้กษัตริ ยข์ องอียปิ ต์เกรงว่าชนชาติยิวจะเข้าครอบครองอียปิ ต์เขา
จึงสั่งให้ฆ่าทารกที่เป็ นชายของยิวทั้งหมด คุณแม่ชาวยิวคนหนึ่งชื่ อโยเคเบด ได้ซ่อนลูกของนางไว้ เมื่อทารกนั้น
โตขึ้นนางก็ไม่สามารถซ่อนเขาไว้อีกต่อไป เพราะกลัวว่าพวกทหารของอียปิ ต์รู้และจะจับทารกนั้นฆ่าเสี ย นางจึง
นาเอาต้นกกมาสานเป็ นตะกร้ายาด้วยยางมะตอย และชัน เอาทารกใส่ ลงในตะกร้านั้นปิ ดฝาเรี ยบร้อย แล้วนาไป
ลอยไว้ที่ริมน้ าที่มีตน้ หญ้า เพื่อไม่ให้ลอยไปในที่มีน้ าลึกโดยเชื่ อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลทารกนั้น
(ขอให้นอ้ งๆ อ่าน อพย. 2:3-4 ด้วยกัน)
แสดงภาพ 5.1 คาถาม ใครเป็ นคนคอยเฝ้ าดูตะกร้าน้ าลอยเหมือนเรื อลาเล็กนั้น? (ให้นอ้ งๆ ตอบ) มีเรี ยมพี่สาว
เป็ นผูค้ อยเฝ้ าดูวา่ อะไรจะเกิดขึ้น
เวลานั้นพระราชธิ ดากับสาวใช้มาตามริ มฝั่งแม่น้ า ทันใดนั้นพระนางได้มองเห็นตะกร้าใบหนึ่งลอยน้ าอยู่
ในต้นกอปรื อ จึงรับสั่งให้สาวใช้คนหนึ่งไปเอาตะกร้านั้นขึ้นมา แสดงภาพ 5.2 เมื่อเปิ ดดูก็พบว่ามีทารกชาว
ฮีบรู นอนอยูก่ าลังร้องไห้เสี ยงดัง

เธอรู้สึกสงสารและคิดจะเลี้ยงทารกนั้นไว้เป็ นราชบุตรและตั้งชื่ อทารกนั้นว่า

“โมเสส” แปลว่า “ฉุ ดขึ้นมา”
เมื่อมีเรี ยมได้เห็นดังนั้น

จึงได้เข้าไปหาพระธิ ดาและถามว่าจะให้เธอช่วยหาแม่นมชาวฮีบรู ให้หรื อไม่

พระธิ ดาจึงขอให้เธอหาแม่นมชาวฮีบรู ให้ทารกนั้น มีเรี ยมมีความปิ ติยนิ ดีอย่างยิง่ จึงวิง่ ไปตามมารดาของเธอมา
พบพระธิดา แสดงภาพ 5.3 พระธิ ดาได้บอกให้นางโยเคเบดนาทารกนั้นไปเลี้ยงดูที่บา้ นและจ่ายค่าจ้างเลี้ยงดูให้
ด้วย โมเสสได้รับการเลี้ยงดูจากแม่แท้ๆ ของเขา และพระธิ ดายังยินดีที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แม่อีกด้วย
คาถาม การกระทาของมีเรี ยมเป็ นการรับใช้พระเจ้าอย่างไร? น้องๆ คิดว่าในเวลานั้นมีเรี ยมกาลังทางานสาคัญ
ของพระเจ้าหรื อไม่? (ชักชวนอภิปราย) เพราะการเฝ้ าคอยดูแลของมี เรี ยมแม่ของโมเสสจึงมีโอกาสได้ดูแลจาก
แม่นมคนอื่น

โดยที่คนในครอบครัวจะไม่มีโอกาสได้อยูใ่ กล้กบั โมเสสเลย

และโมเสสอาจจะไม่มีโอกาสได้

เรี ยนรู้เรื่ องของพระเจ้า ถ้าตอนเล็กๆ เขาได้รับการเลี้ยงดูอยูแ่ ต่ในวัง เพราะคนอียปิ ต์นบั ถือรู ปเคารพ จากสิ่ ง
เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีเรี ยมได้ทางานที่สาคัญ
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คาถาม น้องๆ คิดว่าสิ่ งที่มีเรี ยมทานั้นง่ายๆ หรื อสบายๆ หรื อเปล่า? (ชักชวนอภิปรายพร้อมทั้งเขียนสิ่ งต่อไปนี้
ลงบนกระดาน)
ในอียปิ ต์อากาศร้อนมาก
การต้องยืนแช่น้ าอยูน่ านๆ
และต้องซ่อนตัวอยูใ่ นกอหญ้า
เพราะกลัวทหารอียปิ ต์เห็น
มีเรี ยมจะต้องหวาดกลัวในใจ แต่มีเรี ยมมีความกล้าหาญจึงออกจากที่ซ่อนไปหาราชธิ ดาฟาโรห์ แม้รู้วา่
การกระทาอย่างนั้นเป็ นอันตรายมาก การกระทาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่ องง่ายเลย เมื่อโมเสสเติบใหญ่ข้ ึนแล้ว แม่ของเขา
จึงได้นาไปถวายต่อพระธิ ดาฟาโรห์และพระนางได้รับเขาไว้เป็ นราชบุตร
คาถาม การเฝ้ าคอยดูของมีเรี ยมนั้นลาบาก แต่ถา้ มีเรี ยมไม่ยอมทาอย่างนั้นประวัติศาสตร์ ของชนชาติอิสราเอล
จะเป็ นอย่างไร? (ชักชวนอภิปรายพร้อมทั้งเขียนคาตอบลงกระดาน)
โมเสสอาจจะไม่รู้เรื่ องของพระเจ้า เพราะในวังไม่มีคนเชื่ อพระเจ้า แม่ของเขามีโอกาสสอนเขาในวัยเด็ก
ให้รู้เรื่ องของพระเจ้า เขาคงจะไม่มีความห่วงใยชนชาติอิสราเอลที่จะเตรี ยมเขาให้เป็ นผูน้ าชนชาติอิสราเอล
เมื่อน้องๆ เห็นว่า มีบางอย่างที่ควรทาต้องทาอย่างสุ ดความสามารถ แม้วา่ งานนั้นจะดูเหมือนว่าไม่
สาคัญ เมื่อเรายอมทางานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระองค์จะทรงได้รับเกียรติในสิ่ งนั้น และเป็ นพระพรต่อ
คนอื่นด้วย
คาถาม น้องๆ คิดว่าข้อท่องจาเกี่ยวข้องกับสิ่ งที่มีเรี ยมทาหรื อไม่? ทาไมจึงคิดเช่นนั้น? (ชวนอภิปราย) มีเรี ยม
ไม่รู้วา่ เธอได้ทาสิ่ งสาคัญในเวลานั้น

เธอทาในสิ่ งที่เห็นว่าควรทาและทาอ่างเต็มความสามารถและอย่างดีที่สุด

พระเจ้าทรงใช้เธอในงานยิง่ ใหญ่ของพระองค์ มีเรี ยมไม่ได้คิดว่าการดูแลน้องชายจะเป็ นงานสาคัญ เป็ นงานรับ
ใช้พระเจ้า แต่ในสายพระเนตรพระเจ้าถือว่าเป็ นงานสาคัญเป็ นการรับใช้พระองค์
บางครั้งน้องๆ มีงานที่คิดว่าเป็ นงานที่เล็กไม่สาคัญ แต่พระเจ้าเปิ ดโอกาสให้เรารับใช้พระองค์ในสิ่ งนั้น
ให้เป็ นการอธิ ษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ให้เป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีทุกอย่าง ชี้ให้เห็นว่าเมื่อเราทางานอย่างเต็มที่ เรา
เป็ นคริ สเตียนตัวอย่าง นี่คือการเป็ นพยานที่ดี
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คาถามทบทวน
1.ทาไมนางโยเคเบดจึงซ่อนลูกของเธอไว้?
(เพระว่ากษัตริ ยอ์ ียปิ ต์ได้สั่งฆ่าเด็กชายของคนยิวทุกคน)
2.เมื่อโยเคเบดไม่สามารถซ่อนทารกต่อไปเธอทาอย่างไร?
(นางทาตะกร้าเอาเด็กใส่ ลอยน้ า)
3.ใครเป็ นผูเ้ ฝ้ าคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับทารกนั้น?
(พี่สาวคือมีเรี ยม)
4.ใครพบตะกร้าที่ใส่ เด็กลอยน้ าอยู?่
(ราชธิดา ฟาโรห์)
5.แล้วมีเรี ยมทาอย่างไร?
(เธอเสนอให้มารดาของเธอเป็ นแม่นมของทารกนั้น)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัดที่ 5
เฉลยแบบฝึ กหัด
“พระเจ้าทรงช่วยกูช้ ีวติ ของข้าพเจ้าในเหตุการณ์เลวร้าย”
2.ข้อท่องจานิ้วมือ
ให้เตรี ยมกระดาษแข็ง ดินสอ กรรไกร และปากกาเมจิก
ให้นอ้ งๆ เอามือวางบนกระดาษแข็ง แยกนิ้วนิ ดหน่อย เอาดินสอลากตามรู ปของมือและนิ้วมือและตัด
ออก ก็จะได้รูปมือ ให้เขียนข้อท่องจาบนกระดานแยกออกเป็ น 5 ตอน เพื่อให้นอ้ งๆ ลอกลงในรู ปมือที่เขาทา
ดังนี้
นิ้วก้อย - มือของเจ้า
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นิ้วนาง - จับทา
นิ้วกลาง- การทางานอะไร
นิ้วชี้ -– จงกระทาอย่างนั้น
หัวแม่มือ - ด้วยเต็มกาลังของเจ้า
ที่หลังมือเขียน ปั ญญาจารย์ 9:10
3.เขียนตามเนื้อเรื่ อง
ให้เตรี ยมกระดาษ วาดเขียนและดินสอสี แจกกระดาษและดินสอสี ให้นอ้ งๆ วาดรู ปเกี่ยวกับเรื่ องที่เรี ยน
ในอาทิตย์น้ ี จะเขียนเป็ นรู ปการ์ ตูนหรื อแบบขีดเส้นก็ได้ประกอบกันเป็ นเรื่ อง และขอให้บางคนเอารู ปที่เขาวาด
และระบายสี หรื ออาจจะทาเป็ นกลุ่มๆ ก็ได้โดยช่วยกันวาดรู ปเรี ยงลาดับตามเนื้อเรื่ อง ตกแต่งระบายสี เมื่อเสร็ จ
แล้วเอาพลาสติกมาห่อภาพเหล่านั้นไว้เพื่อจะได้เก็บไว้นานๆ
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บทที่ 6 อาโรนและเฮอร์ ช่วยผู้นาของเขา
ข้ อพระคัมภีร์

อพยพ 17:8-16

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ อาโรนและเฮอร์ เป็ นผูช้ ่วยที่ดี ให้นอ้ งๆ มีความยินดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือรับใช้คนอื่น
ข้อท่องจา “จงรับใช้กนั และกันด้วยความรัก” (กท. 5:13)

ข้ อคิดสาหรับครู
เด็กประถมปลายมักจะคิดว่างานรับใช้ในคริ สตจักรเป็ นงานของผูใ้ หญ่ แต่บางครั้งเขาอยากจะทาบางสิ่ ง
บางอย่างที่สาคัญเหมือนกัน เขาอาจจะถามว่า “ฉันจะช่วยคนอื่นได้อย่างไร?”
อาทิตย์น้ ีเมื่อครู สอนถึงการกระทาง่ายๆ ของอาโรนและเฮอร์ จะช่วยให้เด็กวัยนี้ รู้วธิ ี การรับใช้คนอื่น
เด็กประถมปลายชอบช่วยงานบริ การในชุมชนและคริ สตจักร นี่เป็ นโอกาสที่จะสอนเขาทั้งหลาย ให้มีการเริ่ มต้น
การรับใช้พระเจ้าและคนอื่น

นาสู่ บทเรียน
ให้บริ การ ให้เตรี ยมกระดาษ ดินสอ ดินสอสี หรื อปากกาเมจิก ให้นอ้ งๆ วาดรู ปการ์ ตูน เกี่ยวกับวิธีคน
อื่นรับใช้เรา หรื ออธิ บายถึงสิ่ งที่นอ้ งๆ จะทาต่อผูอ้ ื่น คุณครู ช่วยอภิปรายเพื่อจะช่วยให้นอ้ งๆ ได้เกิดความคิด
เช่น คุณแม่กาลังนาถาดอาหารมาให้ลูกซึ่ งกาลังป่ วย หรื อเด็กคนหนึ่งที่กาลังเอาหนังสื อพิมพ์ให้ชายสู งอายุที่นงั่
อยูท่ ี่หน้าบ้าน หรื ออาจจะตัดภาพจากวารสารเก่าๆ เป็ นภาพที่นอ้ งๆ คิดว่าเป็ นการรับใช้คนอื่น และขอให้
อธิ บายรู ปภาพเหล่านั้นเมื่อทาเสร็ จแล้ว

บทเรียนจากพระคัมภีร์
บทเรี ยนอาทิตย์น้ ี เป็ นเรื่ องของคนสองคน ที่ช่วยคนอิสราเอลรบชนะข้าศึก ถ้าไม่ใช่เพราะการช่วยเหลือ
ของทั้งสองคน อิสราเอลต้องแพ้สงครามแน่ บางทีสองคนนี้อาจจะไม่ได้รับความดีความชอบในชัยชนะครั้งนี้
มากนัก แต่เขาก็ได้ทาการช่วยเหลือด้วยยินดี
เมื่อโมเสสอายุได้ 80 ปี พระเจ้าได้ทรงเรี ยกท่านให้เป็ นผูน้ าชนชาติอิสราเอล ซึ่ งในเวลานั้นพวกเขา
อาศัยอยูใ่ นอียปิ ต์และชนชาติอียปิ ต์ได้ข่มเหงชนชาติอิสราเอลซึ่ งเป็ นประชากรของพระเจ้า
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โดยให้มีสภาพ

เหมือนทาส พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้โมเสสนาชนชาติของพระองค์ออกจากอียปิ ต์และเข้าไปในดินแดนที่จะ
เป็ นของเขาตามคาสัญญาของพระเจ้า หลังจากที่โมเสสมีปัญหามากมายกับพวกผูน้ าในอียปิ ต์แล้ว ในที่สุดเขาก็
นาชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิ ต์ได้ พระเจ้าทรงแยกน้ าในทะเลแดงเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลเดินข้ามไปได้
แสดงภาพ 6.1 พระองค์ได้ให้มานาตกมาจากฟ้ า เพื่อเลี้ยงดูพวกเขา และให้มีน้ าไหลออกจากหิ น เพื่อให้พวกเขา
มีน้ าดื่ม ทุกครั้งที่มีปัญหาพระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของโมเสสและช่วยชนชาติอิสราเอลตลอดมา
เมื่อชนชาติอิสราเอลเดินทางจากอียปิ ต์มาได้ประมาณ 3 เดือน ก็ได้มาถึงที่แห่งหนึ่งเรี ยกว่า “เรฟิ ดิม”
(ให้เขียนคาว่า “เรฟิ ดิม” บนกระดาน) ซึ่ งอยูใ่ กล้กบั ภูเขาซี นาย ชนชาติอิสราเอลก็ตอ้ งพบกับปั ญหาอีกคือมีคน
อามาเลขยกทัพมารบกับอิสราเอล (เขียนคาว่า “อามาเลข” บนกระดาน) คนอามาเลขเป็ นกลุ่มคนที่ยา้ ยเข้ามาอยู่
ระหว่างภูเขาซี นาย

และคานาอันทาความยุง่ ยากให้แก่ชนชาติอิสราเอลอย่างมาก (ขอให้นอ้ งๆ อ่าน ฉธบ.

25:17,18) พวกอามาเลขจะเข้าโจมตีและฆ่าคนอิสราเอลที่เหนื่ อยอ่อนและเดินทางตามหลังคนอื่นๆ เขาไม่เกรง
กลัวหรื อนับถือพระเจ้า ในที่สุดพวกเขาก็ยกกองทัพมารบกับชนชาติอิสราเอล
สิ่ งแรกที่โมเสสทาในการเตรี ยมกองทัพคือท่านได้เรี ยก โยชูวาและบอกให้เขานากองทัพอิสราเอลออก
ไปสู่ รบกับคนอามาเลข (ขอให้อ่าน อพย. 17:9)
คาถาม โมเสสแนะนาให้โยชูวาทาอะไร? ท่านบอกโยชูวาเลือกชายฉกรรจ์เพื่อออกไปรบข้าศึก

โมเสสบอก

โยชูวาอีกว่า “พรุ่ งนี้เราจะยืนถือไม้เท้าของพระเจ้าอยูบ่ นยอดภูเขา”
คาถาม ทาไมโมเสส จึงเรี ยกไม้เท้าของท่านว่าเป็ นไม้เท้าของพระเจ้า? (ชักชวนอภิปราย พูดถึงการอัศจรรย์ที่
พระเจ้าทรงกระทาในอียปิ ต์โดยใช้ไม้เท้าของโมเสส)
ครั้งหนึ่งพระเจ้าทรงทาให้ไม้เท้าเป็ นงู อีกครั้งหนึ่งเมื่อโมเสสยืน่ ไม้เท้าเหนื อแม่น้ า น้ าก็กลายเป็ นเลือด
เมื่อโมเสสชี้ไม้เท้าไปที่ทะเลแดงน้ าก็แยกออกจากกัน จนพวกอิสราเอลผ่านไปได้ และอีครั้งหนึ่งพระเจ้าให้
โมเสสเอาไม้เท้าตีที่หิน น้ าก็ไหลออกมาจากหิ นนั้น ดังนั้นโมเสสจึงได้นาไม้เท้าของพระเจ้าข้นไปบนภูเขา ดู
การต่อสู ้ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกองทัพคนอามาเลข ทุกอย่างได้เตรี ยมพร้อมทหารทุกคนพร้อมใจกันที่จะ
รบ เพื่อป้ องกันชนชาติของเขา แสดงภาพ 6.2 เช้าวันรุ่ งขึ้น โยชูวาได้นาทหารออกไปรบกับข้าศึก ส่ วนโมเสส
อาโรนและเฮอร์

ได้ปีนขึ้นภูเขาเพื่อรอดูการต่อสู ้ บางทีโมเสสอาจจะอยูบ่ นภูเขาตรงที่พวกทหารสามารถที่จะ

มองเห็นท่านได้ แล้วท่านก็ยกไม้เท้าขึ้นพร้อมทั้งอธิ ษฐานขอพระเจ้าช่วยให้กองทัพอิสราเอลรบชนะคนอามาเลข
พระเจ้าทรงตอบคาอธิ ษฐานของโมเสส อิสราเอลเริ่ มได้รับชัยชนะ การสู ้รบเพิ่งจะเริ่ มขึ้นถึงอย่างไรชัย
ชนะก็ยงั ไม่ได้เป็ นพวกของเขาเลยทีเดียว เมื่อเวลาผ่านไปนานพวกทหารกาลังสู ้รบกันนั้น
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คาถาม น้องๆ เคยถือไม้ยกขึ้นเหนื อศีรษะไหม? ถือได้นานเท่าไร?
โมเสสได้ชูไม้เท้าขึ้นเป็ นเวลานาน

แขนของท่านก็เมื่อยล้าและท่านได้เอามือลง

เมื่อท่านเอามือลง

กองทัพของอามาเลขก็เริ่ มมีชยั ชนะ และเมื่อท่านยกมือขึ้นอีก กองทัพของอิสราเอลก็เริ่ มมีชยั ชนะ แขนของท่าน
โมเสสก็เมื่อยล้าเหลือเกิน ท่านก็ตอ้ งเอามือลงอีก เพราะท่านไม่มีแรงที่จะยกมือทั้งสองขึ้นได้แล้ว
แสดงภาพ 6.3 เมื่ออาโรนและเฮอร์ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เขาทั้งสองจึงได้กลิ้งหิ นก้อนหนึ่ง
มาให้โมเสสนัง่ แล้วอาโรนและเฮอร์ ได้ช่วยกันยกแขนของโมเสสคนละข้าง เมื่อพวกทหารมองเห็นว่าโมเสสยก
มือของท่านอยู่ เขาก็รู้วา่ พระเจ้าทรงช่วยเขาทั้งหลายกองทัพสองฝ่ ายก็รบพุง่ กันอย่างหนักตลอดวัน เวลาใดที่
ทหารมองเห็นผูน้ าชูมืออยู่ พวกเขาก็มีกาลังใจ และมีความกล้าหาญ

ในที่สุดกองทัพอิสราเอลก็มีชยั ชนะคน

อามาเลข พวกเขาโห่ ร้องด้วยความยินดี พวกเขาได้ขอบคุณพระเจ้าสาหรับโมเสสและโยชูวา ส่ วนอาโรนกับ
เฮอร์ น้ นั คงจะไม่ได้รับคาชมเชยมากนัก

แต่รู้วา่ ถ้าอาโรนและเฮอร์ ไม่ได้ช่วยโมเสสชัยชนะครั้งนี้คงจะเป็ นของ

คนอามาเลข
อาโรนและเฮอร์ รับใช้โดยไม่เห็นแก่ตวั ทั้งสองได้เห็นถึงความต้องการ และมีความยินดีที่จะ
ช่วย แม้วา่ จะไม้ได้รับการยกย่องในสิ่ งที่ทาได้ช่วยเมื่อคนอื่นต้องการความช่วยเหลือจากเขา ให้นอ้ งๆ เปิ ดพระ
คัมภีร์และอ่าน กท. 5:13
คาถาม พระคัมภีร์ขอ้ นี้เกี่ยวกับอาโรนและเฮอร์ อย่างไร? (ชักชวนอภิปราย)
เพราะเขาทั้งสองยินดีที่จะช่วยโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทน ทั้งสองได้รับโมเสสและชนชาติของเขา “เขา
ได้รับใช้ใครอีก?” รับใช้พระเจ้าเพราได้ทาตามคาสัง่ สอนของพระองค์
คาถาม น้องๆ สามารถที่จะทาอะไรที่เป็ นการช่วยคนอื่นได้? (ให้นอ้ งๆ มีโอกาสตอบ) ขอพระเจ้าช่วย
เราให้มีความยินดีและเต็มใจที่จะช่วยเหลือผูอ้ ื่น

การกระทาอย่างนี้จะช่วยให้คริ สเตียนเป็ นตัวอย่างที่ดีและเป็ น

พยานที่ดีในการเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า
คาถามทบทวน
1.พระเจ้าทรงใช้ใคร ให้นาชนชาติอิสราเอลออกจากอียปิ ต์? (โมเสส)
2.กลุ่มชนใดที่ทาความยุง่ ยากให้แก่ชนชาติอิสราเอล? (อามาเลข)
3.ใครเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาการกองทัพอิสราเอล? (โยชูวา)
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4.โมเสสทาอะไร เพื่อช่วยเหลือกองทัพอิสราเอลให้มีชยั ชนะ?
(ยืนบนภูเขา และชูไม้เท้าเหนื อศรี ษะของท่าน)
5.อาโรนและเฮอร์ ช่วยโมเสสอย่างไร?
(เขาหาก้อนหิ นให้โมเสสนัง่ แล้วทั้งสองได้ช่วยกัน ยกแขนโมเสสขึ้นคนละข้าง)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัดบทที่ 6
เฉลยแบบฝึ กหัด พระเจ้าทรงเป็ นชัยชนะของข้าพเจ้า
2.ข้อท่องจา ให้เตรี ยมผ้าเนื้ อหยาบ กระดาษแข็งสาหรับทาธง ปากกาเมจิก ลูกไม้ พลาสติก กระดุม ลูกปัด
กาว กรรไกร ดินสอ และไม้แขวนเสื้ อ ให้นอ้ งๆ ทาธงให้ใหญ่พอ ที่จะเขียนข้อท่องจาลงไปได้ เขียนข้อ
ท่องจาโดยใช้ปากกาเมจิกหรื อตัดอักษร และทากาวติดบนธงที่เตรี ยมไว้ให้ตกแต่งให้สวยงามด้วยลูกไม้ ลูกปั ด
รู ปหัวใจอาจจะเป็ นภาพแสดงถึงความรัก เมื่อทาเสร็ จแล้วให้ติดกับไม้แขวนเสื้ อ เพื่อจะมองเห็นได้ชดั
3.ภาพบนภูเขา
ให้เตรี ยมกล่องแบนๆ ดินเหนียว ไม้จิ้มฟัน ก้อนหิ นเล็กๆ ผ้าเก่าๆ หรื อกระดาษแข็ง กาวและกรรไกร
ให้นอ้ งๆ ปั้ นภูเขาเสร็ จแล้ว วางบนกล่องเอาหิ นวางบนยอดเขาให้ป้ ั นรู ปโมเสส อาโรนและเฮอร์ ใช้ไม้จิ้มฟัน
ทาเป็ นแขนและขา ตัดผ้าเก่าหรื อกระดาษเป็ นชิ้นเล็ก ๆ เอากาวทาติดที่หุ่นให้ดูวา่ เป็ นเสื้ อคลุม แล้วเอาหุ่ นของ
โมเสสวางบนหิ นให้หุ่นของอาโรนแลเฮอร์ อยูค่ นละข้าง ในท่ากาลังยกมือของโมเสสขึ้น ถ้าชั้นเรี ยนมีนอ้ งๆ
หลายคนอาจจะทาหุ่ นทหารด้วย เพื่อให้ทุกคนมีส่วนในกิจกรรม

33

บทที่ 7 เด็กหญิงทาสแบ่ งปันข่ าวดี
ข้ อพระคัมภีร์

2 พกษ. 5:1-19

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ นาอามานหายโรค เนื่องจากเด็กหญิงทาสได้แบ่งปั นความเชื่ อของเธอและให้ น้องๆ แบ่งปั นข่าวดี
ให้แก่คนอื่นๆ

ข้ อท่ องจา “ท่านจะกระทาสิ่ งใดด้วยวาจาหรื อกายก็ตาม จงกระทาทุกสิ่ งในนามของพระเยซูเจ้า” (คส.3:17)
ข้ อคิดสาหรับครู
การรับใช้คนอื่นนาความสุ ขมาให้ท้ งั ตัวผูร้ ับและตัวเราเอง การกระทาอย่างนี้คือ การที่คิดถึงคนอื่นก่อน
ตัวเองเป็ นการยากที่จะกระทา โดยเฉพาะเด็กชั้นประถมปลายเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะสอน ให้มีนิสัยที่ไม่เห็นแก่ตวั มี
ชีวติ ที่เป็ นประโยชน์โดยการช่วยเหลือของพระเจ้า เหมือนกับเด็กหญิงทาสที่จะเรี ยนในอาทิตย์น้ ี จะช่วยหนุ นใจ
ให้ทุกคนหาโอกาสที่จะรับใช้คนอื่น ทั้งที่บา้ น คริ สตจักร โรงเรี ยน และในที่ชุมชน

นาสู่ บทเรียน
ค้นแผนที่ เตรี ยมแผนที่ประเทศไทยแผ่นใหญ่ ๆ ให้นอ้ งๆ แบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มส่ ง
ตัวแทนเพื่อแข่งขัน หาจังหวัด แม่น้ าที่สาคัญ ๆ ตามที่คุณครู สั่งให้หา กลุ่มไหนพบก่อนเป็ นฝ่ ายชนะ (อาจใช้
ลูกโลกหรื อแผนที่โลกก็ได้)

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ถ้าเป็ นได้ให้นาแผนที่พระคัมภีร์มาด้วย เพื่อจะชี้ให้นอ้ งๆ เห็นประเทศอิสราเอล เมืองสะมาเรี ย แม่น้ า
จอร์ แดน ประเทศซี เรี ย เมืองดามัสกัส แม่น้ าต่างๆ ทาให้นอ้ งๆ รู ้วา่ เรื่ องที่จะเรี ยนนั้นเกิดขึ้นที่ไหน และชี้แผน
ที่เพื่อจะได้คาดคะเนระยะทางในใจ และพระคัมภีร์ที่เราจะเรี ยนในอาทิตย์น้ ี เป็ นเรื่ องราวของทาสคนหนึ่ง อยูท่ ี่
ประเทศซี เรี ยทาสคนนี้เป็ นเด็กหญิง คงจะมีอายุรุนเดียวกับน้องๆ
ประเทศซี เรี ย และประเทศอิสราเอลชี้บนแผนที่ แม้วา่ จะเป็ นประเทศเพื่อนบ้านกัน แต่ก็ไม่ได้เป็ นมิตร
กัน มีการทาสงครามกันบ่อยครั้ง กองโจรของซี เรี ยได้เข้ามาก่อนคนอิสราเอลตามหมู่บา้ น ที่อยูต่ ามชายแดนได้
จับผูค้ นและขโมยทรัพย์สินไปด้วย ในการก่อกวนนี้พวกกองโจรซี เรี ยได้จบั เด็กหญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งไป
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คาถาม น้องๆ จะรู ้สึกอย่างไรถ้าอยูๆ่ ก็มีคนแปลกหน้ามาลักพาตัวไปอยูป่ ระเทศอื่น? (ให้นอ้ งๆ บอกถึง
ความรู ้สึก) คิดว่าเด็กหญิงคนนี้คงจะมีความกลัวมากทีเดียวเพราไม่รู้วา่ จะได้กลับไปเห็นหน้าพ่อแม่พี่นอ้ งอีกหรื อ
เปล่าหรื อบางทีอาจจะถูกฆ่าตายก็ได้
นาอามานเป็ นคนร่ ารวย เป็ นผูบ้ ญั ชาการทหารของดามัสกัส และเป็ นผูม้ ีความกล้าหาญมาก กษัตริ ย ์
แห่งซี เรี ยยกย่องเขาเป็ นวีรบุรุษของซี เรี ย เนื่องจากนาอามานเป็ นคนร่ ารวยจึงมีคนใช้หลายคน
คาถาม น้องๆ คิดว่าเมื่อร่ ารวยและเป็ นวีรบุรุษแล้ว คงจะมีความสุ ขจริ งไหม? (ให้เวลาคอบคาถาม) ถึงแม้นาอา
มานจะร่ ารวยมาก และเป็ นคนสาคัญเขาก็ไม่มีความสุ ขอย่างแท้จริ ง เพราะว่าเขาเป็ นโรคเรื้ อน โรคนี้ทาให้
ผิวหนังเป็ นแผล หมอสมัยนั้นยังไม่รู้วธิ ี รักษาโรคนี้ โรคเรื้ อนเป็ นโรคที่ร้ายแรง และทาให้ถึงตายได้ในเวลานั้น
ถึงแม้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกละเอียดเกี่ยวกับเด็กหญิงคนนี้ แต่เราก็พอจะรู ้วา่ เธอเป็ นคนที่มีความเชื่อใน
พระเจ้า แม้วา่ เธอจะต้องถูกบังคับให้มาอยูต่ ่างแดนและเป็ นคนรับใช้ของศัตรู อิสราเอล เธอยังมีความไว้วางใจใน
พระเจ้า เธอทางานดีที่สุดและสัตย์ซื่อต่อนายผูห้ ญิงของเธอ
คาถาม ถ้าน้องๆ จะต้องตกอยูใ่ นฐานะอย่างนี้ จะเป็ นคนรับใช้ประเภทไหน? (อภิปราย) พระคัมภีร์สอนเราว่า
ให้เรารักศัตรู และทาดีต่อคนที่ร้ายต่อเรา แสดงภาพ 7.1 แทนทีจะน้อยใจหรื อโกรธเด็กหญิงคนนี้ได้มีความเชื่ อ
ในพระเจ้าและเธอได้อธิ ษฐานขอพระเจ้า ที่จะทรงช่วยเธอให้ทาตามน้ าพระทัยของพระองค์ วันหนึ่งเมื่อเธอรู ้วา่
นายผูช้ ายเป็ นโรคเรื้ อนจึงมีความปรารถนาที่จะช่วยนายของเธอ เพราเธอเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถรักษาเขาให้
หายเธอได้บอกนายหญิงผูเ้ ผยพระวจนะ คือเอลีชาที่อยูใ่ นอิสราเอล (สะมาเรี ย) จะสามารถช่วยนาอามานได้
(ขอให้นอ้ งๆ อ่าน 2 พกษ. 5:3)
เมื่อนาอามานได้ยนิ เรื่ องนี้ เขาจึงรี บไปหากษัตริ ยแ์ ห่งซี เรี ยและเล่าเรื่ องให้ฟัง กษัตริ ยไ์ ด้บอกให้นาอา
มานไปหาผูเ้ ผยพระวจนะในอิสราเอล ถึงแม้วา่ อิสราเอลและซี เรี ยจะค่อยเป็ นมิตรต่อกัน แต่นาอามานอยากหาย
โรค

ดังนั้นกษัตริ ยซ์ ี เรี ยจึงส่ งสารแนะนาตัวนาอามานต่อกษัตริ ยอ์ ิสราเอล

พร้อมทั้งส่ งเงินหนักสิ บตะลันต์

ทองคาหนักหกพันเชเขลและเสื้ อผ้าสิ บชุดไปเป็ นของขวัญด้วย
ในที่สุดทุกอย่างก็เตรี ยมพร้อมสาหรับหารเดินทางของนาอามานและผูต้ ิดตาม

เขาทั้งหลายได้เดินทาง

ออกมาจากดามัสกัสไปยังสะมาเรี ย ในประเทศอิสราเอล (ชี้ให้นอ้ งๆ ดูแผนที่ เมืองดามัสกัสและสะมาเรี ย)
แสดงภาพ 7.2 เมื่อนาอามานและคณะได้เดินทางถึงเมืองสะมาเรี ย จึงได้นาพระราชสารถึงกษัตริ ยอ์ ิสราเอล
กษัตริ ยข์ องอิสราเอลคิดว่ากษัตริ ยข์ องซี เรี ยส่ งนาอามานขอในสิ่ งที่เป็ นไปไม่ได้
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และจะถือเอาเหตุน้ ี โจมตี

อิสราเอลอีก พระองค์รู้ดีวา่ ไม่มีฤทธิ์ อานาจที่จะรักษาโรคให้หายได้ ดังนั้นจึงทรงฉี กฉลองพระองค์ดว้ ยความเสี ย
พระทัย
ผูเ้ ผยพระวจนะเอลีชาได้ทราบข่าวนี้จึงขอส่ งนาอามานไปหาท่าน

เมื่อนาอามานมาถึงบ้านของเอลีชา

คนรับใช้ได้ออกมาสนทนากับนาอามานและบอกให้ท่านไปชาระตัวในแม่น้ าจอร์ แดน 7 ครั้ง และโรคของท่านก็
จะหาย เมื่อได้ยนิ ดังนั้น นาอามานก็โกรธมาก และได้หนั กลับไปเสี ย
คาถาม สาเหตุเพราะอะไรที่ทาให้นาอามานโกรธมาก? (ให้เขียนสิ่ งเหล่านี้ บนกระดาน)
1.เขาเดินทางไกลมาด้วยความยากลาบาก
2.เขากล้าเข้ามาในดินแดนของศัตรู
3.เขานาจดหมายแนะนาตัวจากกษัตริ ยซ์ ีเรี ย
4.เขาได้นาของขวัญคือ เงินและเสื้ อผ้ามาให้เอลีชา
ถึงอย่างนั้นผูเ้ ผยพระวจนะเอลีชายังไม่ยอมออกมาคุยกับเขา ยิง่ กว่านั้นยังส่ งคนใช้มาบอกให้ท่านทาใน
สิ่ งที่โง่เขลาอีกด้วย นาอามานจึงไม่ยอมที่จะทาตามคาแนะนานั้น ถ้าแม่น้ าทัว่ ไปทาให้เขาหายได้ เขาคิดว่าแม่น้ า
อาบานาและฟารปาร์ ของดามัสกัสก็ดีกว่าแม่น้ าจอร์ แดนของอิสราเอลเสี ยอีก
แต่พวกข้าราชการที่ติดตามมาด้วยได้พยายามขอร้องให้ท่านลองทาดูตามคาแนะนานั้น กล่าวว่า “ถ้า
ท่านเอลีชาบอกท่านให้ทาในสิ่ งยากๆ ท่านก็ตอ้ งทาตาม แต่นี่ท่านบอกให้ทาในสิ่ งง่ายๆ ก็น่าจะลองทาดู”
แสดงภาพ 7.3 ในที่สุดนาอามานก็ยอมทาตามและลงไปชาระตัวในแม่น้ าจอร์ แดน 7 ครั้งเมื่อเขาทาครั้ง
ที่ 7 โรคเรื้ อนของเขาได้หายไปสิ้ น ผิวของเขาได้หายดีเหมือนกับผิวของทารก ทั้งนาอามานและผูต้ ิดตามต่างมี
ความปิ ติยนิ ดีเป็ นอย่างยิง่
พวกเขาได้กลับบ้านเอลีชา ครั้งนี้ท่านผูเ้ ผยพระวจนะเอลีชาได้ออกมาพูดคุยกับนาอามาน นาอามาน
แสดงความถ่อมใจและสานึกในพระคุณ เขาพูดกับท่านเอลีชาว่า “ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าที่ไหน ๆ ใน
โลกนอกจากอิสราเอล” (2 พกษ. 5:15) แล้วเขาได้มอบของขวัญแก่เอลีชา แต่ท่านปฏิเสธไม่ยอมรับไว้
เพราะว่าเด็กหญิงอิสราเอลได้บอกเรื่ องของผูเ้ ผยพระวจนะต่อนาอามาน จึงทาให้เขาได้รับการรักษาโรค
แต่ที่สาคัญคือนาอามานได้เชื่ อพระเจ้า เขาไม่ได้กราบไหว้รูปเคารพอีกต่อไป แต่ได้หนั กลับมานมัสการพระเจ้า
เที่ยงแท้องค์เดียวทั้งหมดที่เกิดขึ้น เนื่ องจากความสัตย์ซื่อของเด็กหญิงคนหนึ่ง ข้อท่องจา ท่านจะกระทาสิ่ งใด
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ด้วยวาจาหรื อกายก็ตาม จงกระทาทุกสิ่ งในนามของพระเยซูเจ้า (คส. 3:17) ให้อ่าน ซ้ าหลาย ๆ ครั้ง เน้นว่าเมื่อ
เราทาหรื อพูดสิ่ งใดเพื่อเป็ นการถวายเกียรติแด่พระเยซู พระเจ้าทรงพอพระทัยและเราจะเป็ นพระพรแก่ผอู ้ ื่น
งานของคริ สเตียนคือ การแบ่งปั นข่าวดีแก่ผอู ้ ื่น หลายคนต้องการได้ยนิ ว่าพระเยซูทรงรักษา และช่วย
ในปั ญหาของเขา ถ้ามีนอ้ งๆ บางคนยังไม่เชื่อชักชวนให้เขาต้อนรับความรอดจากพระเยซูคริ สต์ นาอธิษฐาน
ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เขาทั้งหลายประกาศข่าวดีแก่ผอู ้ ื่น
คาถามทบทวน
1.เด็กหญิงอิสราเอลทางาน อยูใ่ นบ้านของใคร? (นาอามาน)
2.นาอามานเป็ นใคร? (ผูบ้ ญั ชาการทหารของซีเรี ย)
3.นาอามานมีปัญหาอะไร? (เขาเป็ นโรคเรื้ อน)
4.เด็กหญิงคนนั้นบอกให้นาอามานไปหาใคร? ( ผูเ้ ผยพระวจนะเอลีชา)
5.เอลีชาบอกให้นาอามานทาอะไร?
(ชาระร่ างกายในแม่น้ าจอร์ แดน 7 ครั้ง)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัดบทที่ 7
เฉลยแบบฝึ กหัด “เท้าของคนที่นาข่าวดีมา ช่างงามจริ งหนอ”
2.การช่วยเหลือ
ให้เตรี ยมกระดาษแผ่นใหญ่ ๆ หนังสื อวารสารต่าง ๆ กรรไกร กาว และปากกาเมจิก ให้นอ้ ง ๆ ตัดรู ปที่
แสดงถึงวิธีการรับใช้คนอื่น อาจจะรวมทั้งรู ปการช่วยงานบ้านของเด็ก ๆ หรื องานบริ การอื่นๆ เสร็ จแล้วเอากาว
ทาติดภาพเหล่านั้นบนกระดาษแข็งที่เตรี ยมไว้ และเขียนชื่ อของงานกากับไว้ดว้ ย
3.การต่อข้อท่องจา
ให้ครู เขียนข้อท่องจาแล้ตดั ออกจากกันเป็ นคา ๆ ให้ทา 2 ชุด แบ่งน้อง ๆ ออกเป็ น 2 ฝ่ ายและแจกฝ่ าย
ละชุด (ทาให้คาปนเปกันก่อน) ต่อจากนั้นให้นอ้ ง ๆ ต่อคาแข่งกันให้ถูกต้องฝ่ ายที่เสร็ จก่อนจะ ท่องข้อพระ
คัมภีร์น้ นั ก่อน ถ้ามีหลายคน ให้ทาหลายชุดเพื่อให้ทุกคนมีส่วน
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บทที่ 8 ความกล้าหาญของเดโบราห์
ข้ อพระคัมภีร์

ผูว้ นิ ิจฉัย 4:1-16;5:6-7,21,31

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ ความกล้าหาญของเดโบราห์ได้ช่วยบาราคเข้มแข็งขึ้น และให้นอ้ ง ๆ กล้าที่หนุนใจเพื่อน ๆ
เพื่อให้เข้มแข็งขึ้น
ข้อท่องจา “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด...พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน...จะไม่ทรงทอดทิ้งท่าน” (ฉธบ. 31:16)

ข้ อคิดสาหรับครู
มีสุภาษิต “มีจานวนคนมากก็ปลอดภัย” นี้เป็ นความจริ งโดยเฉพาะเด็กชั้นประถมปลายชอบอยูใ่ นกลุ่ม
เพื่อน ๆ และเพื่อน ๆ มีอิทธิ พลและสาคัญมากในชีวติ ของเขา เพราะฉะนั้นเป็ นการท้าทายมาก สาหรับเขาที่จะอยู่
เพื่อพระคริ สต์ในท่ามกลางเพื่อน ๆ ที่โรงเรี ยนมีเพื่อนคริ สเตียนสักคนหนึ่งที่จะช่วยให้เขายืนหยัดอยูไ่ ด้ หนุนใจ
ให้นอ้ ง ๆ แต่ละคนเผชิญกับปั ญหาในชีวิต และใช้ชีวติ อย่างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าในท่ามกลางเพื่อน ๆ เหล่านั้น

นาสู่ บทเรียน
ตัดภาพ เตรี ยมกรรไกร หนังสื อพิมพ์หรื อวารสารที่ใช้แล้ว ให้นอ้ ง ๆ ตัดภาพที่เขาเห็นว่าน่ากลัว เช่น
ห้องมืด รู ปงู ไฟไหม้ หมาตัวใหญ่หรื อน้ าลึก น่ากลัว เป็ นต้น ถ้าหาหนังสื อไม่ได้ก็ขอให้เขียนรู ปภาพที่เขาคิด
ว่าน่ากลัว แล้วให้นอ้ ง ๆ แบ่งปั นความรู ้สึกที่น่ากลัวเกี่ยวกับภาพที่เลือกให้คนในกลุ่มฟัง เสร็ จแล้วให้นาเอารู ป
เหล่านั้นไปติดที่บอร์ ด

บทเรียนจากพระคัมภีร์
คาถาม น้อง ๆ จะรู ้สึกอย่างไรถ้าประเทศอื่นมารบชนะประเทศของเรา และยึดเอาอาวุธทั้งหมดไป มีรัฐบาล
ใหม่ที่กดขี่ข่มเหงราษฎร์ ? (อภิปรายเป็ นการหนุ นใจ)
อิสราเอลมีสภาพเช่นนี้ในสมัยนั้นเพราะยาบินกษัตริ ยข์ องคนคานาอัน และสิ เสรามีกองทัพใหญ่มีอานาจ
มากกว่ากองทัพของอิสราเอล กองทัพของคนคานาอันมีอาวุธและรถรบเหล็กถึงเก้าร้อยคัน คนอิสราเอลยังไม่มี
ความรู ้เรื่ องการนาเอาเหล็กมาใช้เลย ดูเหมือนว่าเรื่ องนี้จะเป็ นความลับของทหารคานาอัน
น้อง ๆ คิดว่าทาไมพระเจ้าไม่ทรงช่วยอิสราเอล? (ขอให้คนหนึ่งอ่าน วนฉ. 4:1-2 แล้วอภิปราย)
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น่าเศร้าใจ แต่เป็ นความจริ งคนอิสราเอลได้ทาบาปต่อพระเจ้าอีก
พระองค์จึงทรงอนุญาตให้ศตั รู ยกทัพมารบชนะอิสราเอล

เขาไม่นมัสการพระเจ้า ดังนั้น

คนคานาอันโหดร้ายต่อคนอิสราเอลมาก ทาให้ไม่

สามารถเดินทางไปไหนต่อไหนบนทางหลวงได้ เพราะคนคานาอันดักปล้นและทาร้าย

ดังนั้นต้องใช้เส้นทาง

เล็ก ๆ ในการเดินทางสัญจรไปมา ทาให้คนอิสราเอลลาบากมาก คนอิสราเอลถูกกดขี่นานถึง 20 ปี เมื่อพบกับ
ความทุกข์จึงได้หนั มาหาพระเจ้า อธิ ษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้พน้ จากการบีบบังคับของคนคานาอัน
คนคานาอันมีกษัตริ ยช์ ื่ อ ยาบิน

แต่วา่ อิสราเอลไม่มีกษัตริ ย ์

เมื่อเขามีเรื่ องขัดแย้งกันก็ตอ้ งไปหาผู ้

พิพากษา (ผูว้ นิ ิจฉัย) ให้ตดั สิ นปัญหา
คาถาม “ผูพ้ ิพากษามีหน้าที่ทาอะไร?” (ให้เวลาตอบ) บางทีนอ้ ง ๆ อาจจะเคยเห็นผูพ้ ิพากษาในทีวที ี่ใส่ เสื้ อครุ ย
สี ดา นัง่ ถือค้อนอยูใ่ นเกาอี้ตวั ใหญ่ และเป็ นผูอ้ อกคาสั่งในศาล ที่จริ งแล้วผูพ้ ิพากษามีหน้าที่มากกว่านี้ เขา
จะต้องแน่ใจว่าทุกคนได้รับการพิจารณาคดีอย่างยุติธรรม เขาจะต้องค้นคว้าหาความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ และ
ใช้เวลานานก่อนที่จะตัดสิ นคดีวา่ ใครผิด
ผูพ้ ิพากษา (ผูว้ นิ ิจฉัย) ของอิสราเอลเป็ นผูไ้ ด้รับสติปัญญามาจากพระเจ้า ในการตัดสิ นคดีความ และ
เป็ นผูน้ าคาตรัสของพระเจ้าไปสู่ ประชาชนด้วย เขาไม่ได้ตดั สิ นความในศาล เหมือนทุกวันนี้แต่ตอ้ งตัดสิ นความ
กันที่ใต้ตน้ อินทผลัม อยูร่ ะหว่างเมืองเบธเอล และรามา ผูพ้ ิพากษาคนนี้เป็ นผูห้ ญิง ชื่ อนางเดโบราห์
แสดงภาพ 8.1

นางเดโบราห์เป็ นผูพ้ ิพากษาที่ดีและฉลาดในการนาคนอิสราเอลกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ ง

และพระเจ้าได้ทรงช่วยพวกเขา วันหนึ่งเดโบราห์ได้เรี ยกหาผูช้ ายคนหนึ่งชื่ อบาราคให้มาพบกับนาง เมื่อมาถึง
นางได้บอกบางสิ่ งแก่เขา ซึ่ งทาให้เขามีความกลัวมาก (ขอให้อ่านวินิจฉัย 4:6,7)
คาถาม เดโบราห์บอกอะไรบาราค? (ให้เวลาอภิปรายสั้น ๆ) เดโบราห์บอกให้บาราคไปรวมทหาร 10,000 คน
เพื่อจะได้ต่อสู ้กองทัพสิ เสรา นางหนุนใจบาราคว่า พระเจ้าจะทรงอยูก่ บั กองทัพและรบชนะศัตรู ดูเหมือนว่า
อิสราเอลมีทหารมาก แต่วา่ สิ เสรามีรถรบเหล็ก 900 คัน มีอาวุธและทหารมากกว่า 10,000 คนและเดโบราห์ยงั
บอกว่าให้ออกไปรบ ในที่ราบอีกด้วย โดยปกติแล้วอิสราเอลอิสราเอลจะเลือกรถรบกับข้าศึกตามภูเขาเพื่อจะได้
ซ่อนตัวและรถรบจะไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้ในที่ราบ รถรบจะเข้ามาต่อสู ้ได้ง่ายและเร็ วกว่า ทาให้พวกทหาร
เดินเท้าไม่มีโอกาสต่อสู ้ได้สิ่งเหล่านี้ บาราคเข้าใจดี ดังนั้นจึงทาให้เขากลัวมาก
จะต้องมีคนบอกข้อท่องจาอาทิตย์น้ ีแก่บาราค เพื่อเขาจะได้ไม่กลัวศัตรู “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จะไม่ทรงทอดทิ้งท่าน” ฉลบ. 31:6 ) ในที่สุดบาราคได้ปฏิบตั ิตามและรวมพลไป
รบกับกองทัพสิ เสราโดยมีขอ้ แม้หนึ่งประการ
39

คาถาม “เขาพูดอะไรกับเดโบราห์” (ให้นอ้ งอ่าน ฉลบ. 4:8) บาราคพูดว่า “ถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป
ถ้าแม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป” บาราคอาจจะคิดว่าเดโบราห์คงจะตอบว่าไม่ไปเพื่อจะไม่ตอ้ งไปรบ
กับศัตรู ถ้าคิดอย่างนั้นเขาคงจะต้องประหลาดใจ เมื่อได้ยินคาตอบของเดโบราห์
เดโบราห์รู้วา่ บาราคมีความกลัว ดังนั้นนางจึงทาให้บาราคมีความกล้าโดยรับปากว่าจะไปกับกองทัพด้วย
และนางเตือนบาราคว่าชัยชนะครั้งจะเป็ นผูห้ ญิงไม่ใช่ผชู ้ าย นางเดโบราห์ได้เดินทางไปกับบาราค

มีทหาร

10,000 คน และรวมกันตั้งทัพอยูท่ ี่ภูเขาทาโบร์ เมื่อกองทัพของสิ เสราได้ทราบข่าวจึงยกกองทัพซึ่งมีรถรบเหล็ก
900 คัน และทหารที่มีอาวุธมากมายที่แม่น้ าคีโชนใกล้กบั ภูเขาทาโบร์ สิ เสรามัน่ ใจในรถรบอาวุธและกาลังพล
ของเขา คิดว่าขยี้กองทัพอิสราเอลเมื่อไหร่ ก็ แสดงภาพ 8.2 สิ เสราไม่รู้เกี่ยวกับอาวุธลับของอิสราเอลพระเจ้า
ทรงทางานร่ วมกับอิสราเอล พระองค์มี “สู ตรลับ” บางอย่างที่กองทัพคานาอันไม่มีวนั จะผลิตได้ แม้แต่ทุกวันนี้
มนุษย์ก็ไม่สามารถทาได้เหมือนกับพระเจ้า สู ตรลับของพระเจ้านั้นคืออะไร? ให้เราตั้งใจฟังต่อไป นางเดโบราห์
บอกกับบาราคว่า “ถึงเวลาที่เราต้องทาบางอย่างแล้ว พระเจ้ากาลังนาเรา ทั้งหลายเข้าสู่ สงครามและพระองค์ได้
มอบสิ เสราไว้ในมือของเราแล้วเช่นกัน”
ดังนั้นกองทัพอิสราเอลก็ยกกาลังเคลื่อนลงไป

หุ บเขาขบวนกองทัพรุ ดหน้าต่อไปและในเวลาเดียวกัน

พระเจ้ากาลังใช้อาวุธลับของพระองค์โดยทาให้ระดับน้ าในแม่น้ าคีโชนสู งขึ้น ๆ ในที่สุดน้ าก็ลน้ เอ่อท่วมฝั่งและ
ที่ราบแถบนั้น กระแสน้ าพัดพาเอารถรบและทหารของคนคานาอันไปด้วยรถรบบางคันที่เหลือก็ติดอยูใ่ นโคลน
คาถาม น้อง ๆ เคยพยายามถีบจักรยานในโคลนหรื อเปล่า? (ให้ตอบ) แสดงภาพ 8.3 แม้วา่ จะต้องตีมา้ สักกี่ครั้ง
ก็ไม่สามารถทาให้มนั ลากรถออกจากโคลนได้ อาวุธที่ดีที่สุดของคานาอันก็ไร้คุณค่าไป มีแต่จะถูกกระแสน้ าพัด
พาหรื อจมโคลนเท่านั้นเอง
กองทัพคนคานาอันวุน่ วายสับสนกระโดดลงจากรถรบและวิง่ หนีอย่างไม่คิดชีวิตและตกในหล่มโคลน
นั้น แม้แต่สิเสราแม่ทพั ใหญ่ก็ตอ้ งวิง่ หนีเพื่อเอาชี วติ รอด ในวันนั้นด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้า ชาวอิสราเอล
ได้รับชัยชนะอันใหญ่หลวง และตั้งแต่น้ นั มาคนคานาอันไม่ได้รบกวนคนอิสราเอลอีกเลยเป็ นเวลา 40 ปี
บาราคได้รับการหนุ นใจจากเดโบราห์และรับการช่วยเหลือจากพระเจ้า การรับใช้พระเจ้าจะง่ายขึ้น ถ้า
จะมีบางคนอยูด่ ว้ ยที่จะหนุนใจให้เราสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า บางทีนอ้ ง ๆ อาจจะรู ้จกั บางคนที่ตอ้ งการคาหนุ นใจ ขอ
พระเจ้าทรงช่วยเราให้เข้มแข็งขึ้น และเป็ นตัวอย่างในความเชื่อและการวางใจในพระเจ้า
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เราสามารถที่จะช่วย

คนอื่นให้มีชยั ชนะในการทดลองหรื อหนุนใจเขาให้ต่อสู ้กบั ปั ญหาได้

ขอให้

น้อง ๆ คิดถึงเพื่อนที่ตอ้ งการคาหนุ นใจและนาในการอธิ ษฐานเผือ่ ขอพระเจ้าช่วยให้ทุกคนเป็ นตัวอย่างที่ดีต่อ
คนอื่น และให้โอกาสบางคนที่จะรับเชื่อพระเยซูเวลานี้ดว้ ย
คาถามทบทวน
1.คนพวกไหนที่มีอานาจเหนืออิสราเอล? (คานาอัน)
2.ใครเป็ นผูพ้ ิพากษาของอิสราเอล? (เดโบราห์)
3.เดโบราห์เรี ยกหาใครให้เป็ นผูน้ ากองทัพอิสราเอล (บาราค)
4.บาราคตอบว่าอย่างไร? (เขาจะไปถ้าเดโบราห์ไปด้วย)
5.พระเจ้าทรงช่วยกองทัพของอิสราเอลให้มีชยั ชนะอย่างไร?
(ทาให้เอ่อน้ าท่วมแม้น้ าคีโชน ทหารของคานาอันลูกน้ าพัดไป และส่ วนที่เหลือก็ติดอยูใ่ นโคลน)

กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด “และท่านจะกระทาสิ่ งใด ด้วยวาจาหรื อด้วยกายก็ตาม จงกระทาในพระนามของพระเยซูเจ้า”
2.เกมส์ส่งของ
ให้นอ้ ง ๆ ยืน ล้อมวง ใช้ลูกบอลหรื อสิ่ งของบางอย่าง ให้แต่ละคนส่ งเวียนของนั้นรอบ ๆ และครู จะ
เป็ นผูบ้ อกคาสั่งว่า “หยุด” ให้หยุดส่ งของทันทีถา้ ของนั้นอยูใ่ นมือของใครก็ขอให้คนนั้นท่องข้อพระคัมภีร์ “ข้อ
ท่องจา” ถ้าท่องไม่ก็ให้คนนั้นนัง่ ลง และคนอื่นก็เล่นต่อไป หลังจากนั้นทุกคนได้นงั่ แล้วให้ท่องข้อท่องจาอีก
ครั้งหนึ่ง
3.ทาดาบความกล้าหาญ
เตรี ยมกระดาษแข็ง ปากกาเมจิก ตัวอย่างดาบ กระดาษ กรรไกร กาวติดกระดาษและหลอดดูด
แจกกระดาษแข็ง ปากกาและตัวอย่างดาบกระดาษ ให้แต่ละคนทากระดาษดาบคนละ 2 แผ่น แผ่นที่
เขียน ข้อท่องจาลงไปคือ “...พระเจ้าจะไม่ละทิ้งท่าน” อีกแผ่นหนึ่งเอากาวทาหลอดดูดแล้วติดกลางกระดาษดาบ
ยาว เสร็ จแล้วเอากระดาษดาบที่มีขอ้ พระคัมภีร์ ปิ ดลงไปให้ตรงกัน (ครู อาจจะต้องทาให้ดูเป็ นตัวอย่าง) เมื่อทา
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เสร็ จแล้วส่ วนนั้นของหลอดดูดจะอยูต่ รงกับข้อท่องจา ทาให้มองเห็นตัวหนังสื อเด่นชัดขึ้นให้นอ้ ง ๆ เก็บดาบ
ของแต่ละคนไว้ อาจจะนาไปแขวนในห้องนอนหรื อในที่ที่มองไม่เห็นได้ง่าย เพื่อจะเตือนความจาให้คิดถึงการ
ช่วยเหลือและความสัตย์ซื่อของพระเจ้า
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บทที่ 9 หลานชายเปาโล
ข้ อพระคัมภีร์

กจ. 21:27-36, กจ. 23:6-24

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ เปาโลได้รับความปลอดภัยเมื่อหลานชายของเขามาบอกความจริ ง ให้นอ้ ง ๆ เป็ นคนกล้าพูด
ความจริ งตลอดเวลา

ข้อท่องจา “จงพูดความจริ งแก่กนั และกัน” (ศคย. 8:16)
ข้ อคิดสาหรับครู
จะพูดหรื อไม่พดู นี่ เป็ นคาถาม เด็ก ๆ มักจะมีการต่อสู ้ในจิตใจที่จะตอบคาถามนี้เพราะไม่ทราบว่าควรจะ
เล่าเรื่ องของคนอื่นหรื อไม่ บทเรี ยนของเราอาทิตย์น้ ีเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามจะช่วยลุงของเขา เขาต้อง
ใช้ความกล้าเป็ นอย่างมากในการตัดสิ นใจที่จะพูดความจริ ง เน้นให้รู้วา่ บางทีการพูดความจริ งไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่ก็
เป็ นทางเดียวที่จะทาให้พระเจ้าพอพระทัย
เพื่อจะให้เด็ก ๆ สนใจ ให้ทาป้ ายประกาศติดที่หน้าห้องเรี ยนมีขอ้ ความดังนี้ “คนผิวเขียวห้ามเข้า” อีก
แผ่นหนึ่งจะใช้ในการสอนเขียนว่า “คนที่ไม่เป็ นยิวห้ามเข้า ถ้าเข้าก็จะต้องเสี ยชีวติ ”

บทเรียนจากพระคัมภีร์
คาถาม น้อง ๆ เห็นมีอะไรผิดปกติไหม ขณะเดินเข้าห้องเรี ยน? (ชักชวนอภิปรายสั้น ๆ) คิดว่าป้ ายนั้นเกี่ยวกับ
บทเรี ยนอาทิตย์น้ ี อย่างไร? มันแปลกมากใช่ม้ ยั ? (ให้เวลาตอบคาถาม)
ในบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี ผูน้ าศาสนาบางคนโกรธแค้นอาจารย์เปาโล เพราะเขาคิดว่าอาจารย์เปาโลไม่เชื่อ
ฟังป้ ายที่เขียนไว้ขา้ งวิหารกรุ งเยรู ซาเล็ม ในสมัยนั้นพวกถือศาสนายิวจะไม่ยอมคบค้ากับคนต่างชาติ ดูเหมือน
พวกเขาเหย่อหยิง่ และไม่น่าคิดว่าพวกเขาเป็ นคนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้

แต่ถา้ เราเข้าใจประวัติของชน

ชาติยวิ จะทาให้เราเข้าใจความคิดของเขาดีข้ ึน
ตลอดเวลาในพระคัมภีร์เดิมเมื่อคนยิว เริ่ มคบค้าหรื อแต่งงานกับคนต่างชาติ พวกคนต่างชาติได้ชกั ชวน
ให้พวกเขากราบไหว้รูปเคารพ เมื่อใดที่พวกเขาทาอย่างนั้นเขาก็ได้ทาผิดพระบัญญัติ 1 ข้อ

ในบัญญัติ 10

ประการ “พระบัญญัติ ข้อนั้นคืออะไร?” (ให้นอ้ ง ๆ ตอบ) เป็ นพระบัญญัติขอ้ แรกที่พระเจ้าประทานให้แก่
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โมเสส “อย่ามีพระเจ้าอื่นต่อหน้าเราเลย” (อพย. 20:3) เวลาใดที่ชนชาติยวิ ไม่เชื่อและหันออกจากทางของพระ
เจ้า พระองค์อนุญาตให้ศตั รู รบชนะและทาลายประเทศของเขา แล้วพวกยิวจะสานึกผิด แต่อีกไม่นานพวกเขาก็
กลับไปไหว้รูปเคารพอีก เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ดังนั้นคงจะเข้าใจว่าทาไมพวกยิวจึงไม่ยอมให้
คนต่างชาติเข้าไปในพระวิหาร จะเข้าได้เฉพาะส่ วนนอกของพระวิหารเท่านั้น เพื่อจะทาให้เป็ นกฎของพระวิหาร
ที่จะไม่ให้พวกคนต่างชาติฝ่าฝื นเข้าไป พวกผูน้ าทางศาสนาได้ทาป้ ายปิ ดประกาศห้ามไว้ (ให้นอ้ ง ๆ ดูป้ายที่ทา
ไว้แล้ว)
เพื่อความเป็ นธรรมแก่คนต่างชาติ

เราควรรู ้วา่ ในเวลานั้นพวกต่างชาติไม่ได้รับการสอนธรรมบัญญัติ

เหมือนพวกยิว ดังนั้นเขาจึงไม่เข้าใจว่าการกราบไหว้รูปเคารพนั้นเป้ นความผิดบาปมากนัก เขารู ้เรื่ องเกี่ยวกับ
พระเจ้านิ ดหน่อยเท่านั้นเอง พระเจ้าได้ทรงเรี ยกอาจารย์เปาโลให้เป็ นมิชชันนารี ออกไปสั่งสอนคนต่างชาติ เพื่อ
เขาจะได้รับความรอดโดยการรับเชื่อพระเยซูคริ สต์
วันหนึ่งอาจารย์เปาโลได้เข้าไปนมัสการพระเจ้าร่ วมกับคนยิวอื่น ๆ ในพระวิหารกรุ งเยรู ซาเล็ม และมี
คนยิวที่ไม่เชื่อพระเยซูเห็นอาจารย์เปาโลและจาท่านได้ พวกเขาจึงพูดต่อ ๆ กันว่าอาจารย์เปาโลนาคนต่างชาติเข้า
ไปในพระวิหารชั้นใน พวกยิวที่มานมัสการได้ยนิ ข่าวนั้นก็โกรธแค้นมาก จึงจับอาจารย์เปาโลลากออกจากพระ
วิหารและปิ ดประตูเสี ย แสดงภาพ 9.1 และพวกที่โกรธแค้นก็ทุบตีอาจารย์เปาโลอย่างไม่ปรานี ถ้าทหารโรมัน
ไม่มาช่วยท่านคงจะถูกคนเหล่านั้นฆ่าตาย ทหารโรมันคนที่ช่วยอาจารย์เปาโลไว้น้ นั ได้จบั กุมท่าน และนาไปใน
กรมทหารชื่ อแอนโทเนีย ซึ่ งอยูถ่ ดั จากกาแพงของพระวิหาร บางทีมีการจลาจลท่ามกลางพวกยิว ดังนั้นพวก
ทหารโรมันจึงตั้งกรมทหารไว้ที่นนั่ เพื่อรักษาความสงบ

ผูบ้ ญั ชาการทหารไม่เข้าใจว่าทาไมพวกยิวโกรธแค้น

เปาโล ดังนั้นวันรุ่ งขึ้นเปาโลจึงถูกนาไปที่สภาเพื่อสอบสวนคดี
สมาชิกสภาครึ่ งหนึ่งเป็ นฟาริ สี อีกครั้งหนึ่งเป็ นพวกสะดูสี

ขณะที่สอบสวนเปาโลพวกเขาทั้งสองฝ่ าย

ก็ขดั แย้งกันเอง พวกฟาริ สีคิดว่าควรจะปล่อยเปาโลไป พวกสะดูสีไม่เห็นด้วยพูดว่าเปาโลควรจะถูกพิพากษาให้
ตัดสิ นถึงตาย เมื่อมีความขัดแย้งกันมากขึ้นก็มีการโต้เถียงกันอย่างรุ นแรง ในที่สุดทหารโรมันจึงรับเปาโลออกมา
จากพวกนั้นเกรงว่าจะถูกฆ่าตาย และยังไม่รู้วา่ พวกยิวกล่าวหาเปาโลด้วยเรื่ องอะไร เปาโลได้นาถูกนาไปขังไว้
ในกรมทหารโรมันเหมือนเดิม แสดงภาพ 9.2 วันรุ่ งข้นมีพวกยิวที่โกรธแค้นเปาโลมาก เป็ นพิเศษมาชุมนุม
กัน 40 คนเขาได้ช่วยกันวางแผนและให้คาปฏิญาณ (อ่าน กจ. 23:12,13)
คาถาม พวกเขาให้คาปฏิญาณว่าอะไร? (ให้นอ้ ง ๆ ตอบ) พวกเขาจะเขาไม่ดื่มหรื อกินอะไรจนกว่าเปาโลจะถูก
ฆ่าตาย แล้วพวกเขาคิดหาทางที่จะฆ่าเปาโลพวกเขาไปหาหัวหน้าปุโรหิ ต ขอนาเปาโลมาที่สภา และให้บอกกับ
ผูบ้ ญั ชาการทหารโรมันว่าต้องการจะสอบสวนเปาโลอีกครั้งหนึ่ง และขณะที่กาลังนาเปาโลมานั้น พวกเขาก็ซุ่ม
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ดักอยูแ่ ละจะฆ่าเปาโลกลางทาง แสดงภาพ 9.3 หลานชายของเปาโลแอบได้ยนิ เรื่ องแผนการร้าย “น้อง ๆ จะทา
อะไร ถ้าน้อง ๆ เป็ นหลานชายหรื อหลานสาวของเปาโล?” หลานชายองเปาโลรี บไปหาลุงของเขาที่คุกและบอก
ข่าวร้ายนั้น เมื่อเปาโลได้ยนิ ถึงแผนการเหล่านั้น เขาจึงเรี ยกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมาบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีบางสิ่ งจะ
บอกให้ผบู ้ ญั ชาการทราบ หลานชายเปาโลจึงถูกนาไปหาผูบ้ ญั ชาการและเล่าเรื่ องทั้งหมดให้ฟัง ผูบ้ ญั ชาการบอก
เขาว่าอย่าบอกเรื่ องนี้กบั ใคร
ผูบ้ ญั ชาการไดสั่งให้นายทหารสองคน

ให้นาพลทหาร 200 ทหารหอก 200 ทหารม้า 70 คน

เตรี ยมพร้อมที่จะเดินทางไปซี ซารี ยาเวลา 3 ทุ่ม คืนนั้นเลยและให้เตรี ยมม้าให้เปาโลขี่ ป้ องกันให้เขาปลอดภัย
จนถึงผูว้ า่ ราชการเมืองเฟลิกส์ผบู ้ ญั ชาการทหารโรมันรู ้วา่ พวกยิว 40 คน จะไม่กล้าทาร้ายเปาโลที่ซีซารี ยาเพราะ
เปาโลรอดชีวิตได้ก็เพราะความกล้าหาญและความฉลาดของ

เปาโลได้รับการคุม้ ครองจากทหาร 470 คน
หลานชายของเขา

คาถาม การกระทาของหลานชายช่วยชีวติ ของเปาโลอย่างไร? (ชักชวนอภิปราย) คาพูดของหลานทาให้เปาโล
ออกจากเยรู ซาเล็มด้วยความปลอดภัยถ้าไม่อย่างนั้น
พระคัมภีร์

ท่านเปาโลคงไม่มีโอกาสเขียนหนังสื อหลายเล่มใน

เมื่อเราเห็นคนหนึ่ งกาลังทาร้ายคนอีกคนหนึ่ง

จาเป็ นที่เราจะต้องบอกความจริ งว่าใครทาเหมือน

หลานชายของเปาโล การกระทาของเราจะต้องไม่ทาเพื่อการแก้แค้น (ชักชวนอภิปราย) คาพูดของหลานทาให้
เปาโลออกจากเยรู ซาเล็มด้วยความปลอดภัย
พระคัมภีร์

ถ้าไม่อย่างนั้นท่านเปาโลคงไม่มีโอกาสเขียนหนังสื อหลายเล่มใน

เมื่อเราเห็นคนหนึ่งกาลังทาร้ายคนอีกคนหนึ่ง

จาเป็ นที่เราจะต้องบอกความจริ งว่าใครทาเหมือน

หลานเปาโล การกระทาของเราจะต้องไม่ทาเพื่อการแก้แค้นเพื่อจะได้ความดี ความชอบ แต่ทาเพราะเราเป็ นคน
ของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงต้องการให้เราพูดความจริ งเพื่อช่วยคนอื่น “จงพูดความจริ งแก่กนั และกัน” (ศคย.
8:16) การพูดความจริ งเป็ นพลังในการเป็ นพยานเพื่อพระคริ สต์ ถ้าเราเป็ นคนพูดความจริ งคนก็จะเชื่อฟังและนับ
ถือและจะเป็ นโอกาสนาคนอื่นมาถึงความรอดได้

อธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยทุกคนให้มีความกล้าที่จะพูด

ความจริ ง
คาถามทบทวน
1.ทาไมพวกยิวไม่ยอมให้คนต่างชาติเข้าไปในพระวิหาร?
(เพราะเขาคิดว่าพวกต่างชาติจะชักชวนให้คนยิวกราบไหว้รูปเคารพ)
2.พวกยิวพูดข่าวลืออะไรเกี่ยวกับท่านเปาโล
(บอกว่าเปาโลนาคนต่างชาติเข้าไปในพระวิหาร)
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3.พวกยิว 40 คน ให้คาปฏิญาณอะไร?
(พวกเขาจะไม่กินหรื อดื่มจนกว่าเปาโลจะถูกฆ่าตาย)
4.ใครเป็ นคนได้ยนิ แผนการร้ายนั้น?
(หลายชายเปาโล)
5.ผลแห่งการพูดความจริ งเกี่ยวกับแผนการร้ายนั้นคืออะไร?
(เปาโลถูกนาไปซีซารี ยาด้วยความปลอดภัย)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 9 เฉลยแบบฝึ กหัด “จงพูดความจริ งแก่กนั และกัน”
2.ทาโมบาย เตรี ยมกระดาษแข็งขนาด 3 คูณ 5 นิ้ว ดินสอ กรรไกร ตะปูตวั เล็ก ด้าย เชือกเส้นเล็ก ปากกาเมจิก
หริ อดินสอสี กระดาษหนังสื อพิมพ์ หรื อวารสารที่มีหลากสี กาว ไม้สาหรับแขวนตัวอักษร ให้เขียนตัวอักษรบน
แผ่นกระดาษแข็งขนาด 3 คูณ 5 นิ้ว ที่แจกให้เขียนตัวใหญ่ ๆ แบบวาดเอา เสร็ จแล้วให้ตดั ตัวอักษรนั้นออก เจาะ
หัวหรื อบางทีตอ้ งเจาะทั้งหัวและท้าย เพื่อจะร้อยเข้าด้วยกันหรื อแขวนเรี ยงกัน (ตามภาพ) นาตัวอักษรมารวมกัน
ให้เป็ นประโยคว่า “จงพูดความจริ ง” ถ้ามีนอ้ ง ๆ น้อยกว่า 13 คน ให้บา้ งคนทาอักษรมากกว่าหนึ่งตัว ถ้ามี
มากกว่า 13 คนให้บางคนทางานด้วยกัน
3.เล่นเกมส์คนตาบอด
ให้เตรี ยมผ้าเช็ดหน้าหรื อผ้าผูกคอ สาหรับปิ ดตา ให้คนหนึ่งเป็ นคนตาบอดโดยเอาผ้าเช็ดหน้า หรื อผ้าผูก
คอปิ ดตาไว้ยืนอยูต่ รงกลาง ให้คนอื่นล้อมวงคนตาบอดเสร็ จแล้วให้คนตาบอดหา ให้คนอื่นล้อมวงคนตาบอด
เสร็ จแล้วให้ตาบอดหา คนที่ยืนอยูร่ อบ ๆ และให้บอกว่าเป็ นใคร จะคลาที่ตวั เพื่อช่วยในการเดาก็ได้ คนที่ยนื อยู่
อาจจะหลบหรื อเบนตัวหนีได้ แต่หา้ มเดินหนี ถ้าคนตาบอดเดาถูกคนไหนคนนั้นต้องท่องข้อพระคัมภีร์ และ
เป็ นคนตาบอดแทน ถ้าเดาไม่ถูกก็ให้คนตาบอดท่องข้อพระคัมภีร์ แล้วให้เปลี่ยนกันเป็ นคนตาบอดไปเรื่ อย ๆ
เพื่อทุกคนจะมีโอกาสเล่นเกมส์

46

บทที่ 10 ผู้ทาเต็นท์ และผู้นาวิญญาณ
ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 18:1-21,โรม 16:3-4

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้ถึงการทางานร่ วมกับคนอื่นของเปาโลและให้นอ้ ง ๆ ร่ วมกันทางานเพื่อพระเจ้า

ข้ อท่ องจา “เราทั้งหลายร่ วมกันทางานเพื่อพระเจ้า” (1 โคริ นธ์ 3:9)
ข้ อคิดสาหรับครู
การทางานหรื ออาชีพที่เราพูดในบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี

ซึ่งพูดถึงเปาโลได้ทางานร่ วมกับ อควิลลาและ

ปริ สสิ ลลานั้นไม่ใช่จุดสาคัญ ที่เราจะพูดถึงหรื อสิ่ งที่ตอ้ งเน้นคือการที่สามารถทางานร่ วมกับคนอื่นได้ บางทีการ
ทางานร่ วมกับคนอื่นได้ดีน้ นั ก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายแต่พระเจ้าจะทรงช่วยให้เราแก้ปัญหาความยุง่ ยากได้ ถ้าเรามีท่าทีที่
ถูกต้องและให้ความรักของพระองค์หลัง่ ไหลสู่ ใจเรา

นาสู่ บทเรียน
ให้นอ้ ง ๆ พับกระดาษทาเป็ นเต็นท์หลายหลายอันทาให้เป็ นหมู่บา้ น ถ้ามีกระดาษสี เขียวก็ทาเป็ นต้นไม้
ให้ใช้กอ้ นกรวดเล็กวางบนพื้น เป็ นที่ราบสู ง ใช้กระจกหรื อกระดาษฟอยล์ทาเป็ นแม่น้ า ขณะทางานให้คุยเรื่ อง
คนสมัยพระคัมภีร์อาศัยอยูใ่ นเต็นท์เพราะไม่มีบา้ นเหมือนสมัยนี้

บทเรียนจากพระคัมภีร์
อาควิลลาและปริ สสิ ลลาอพยพมาอยูท่ ี่เมืองโคริ นธ์เพราถูกขับไล่ให้ออกจากรุ งโรม พร้อมกับยิวคนอื่น ๆ
พวกยิวมีขอ้ ขัดแย้งกันเอง และเกิดการจลาจลจักรพรรดิคลาวดิอสั ได้ออกคาสัง่ ให้ยวิ ทุกคนออกจากโรม ทั้งสอง
ได้เข้ามาอยูใ่ นเมืองใหญ่ และทาการค้าที่ชาวโคริ นธ์ นับว่ามีโอกาสดีกว่าอีกหลายคนที่หนีมา เขาได้เริ่ มทาเต็นท์
ขาย และได้พบสถานที่ที่เหมาะในการค้าขายจนทาให้มีธุรกิจที่ดี แสดงภาพ 10.1 ในเวลาเดียวกันนั้นมีช่างทา
เต็นท์อีกคนหนึ่งมาถึงโคริ นธ์ดว้ ย (ขอให้นอ้ ง ๆ อ่าน กจ. 18:1-3) เปาโลได้เดินทางไปเทศนาสั่งสอนที่กรุ ง
เอเธนส์ ก่อนที่จะเดินทางมาถึงโคริ นธ์ท่านหาเลี้ยงชีพ โดยการทาเต็นท์ขายและขณะเดียวกันก็ได้สั่งสอนเรื่ อง
ของพระเยซูไปด้วย เมื่อท่านรู ้วา่ มีคนยิวสองคนซึ่ งเป็ นช่างทาเต็นท์เหมือนกันจึงได้ไปหา และทั้งสองได้ชวน
ให้เปาโลพักอยูด่ ว้ ยกัน
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คาถาม พวกยิวรู ้สึกอย่างไรเมื่อได้ยนิ คาสอนของเปาโล? (ให้นอ้ ง ๆ ตอบ และขอให้อ่าน กจ. 18:6) พวกยิวไม่
ยอมรับคาสอนใหม่น้ นั เลย เขาไม่เห็นด้วยกับเปาโล เพราะไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็ นพระบุตรของพระเจ้า เขาได้
ต่อต้านเปาโลในทุกวิถีทาง ในที่สุดเปาโลจึงบอกพวกยิวจะไม่พยายามสอนพวกยิวเกี่ยวกับพระเยซูอีกต่อไป แต่
จะไปสอนคนต่างชาติ แสดงภาพ 10.2 มีชาวต่างชาติที่เป็ นคริ สเตียนคนหนึ่งได้อาศัยอยูใ่ กล้ ๆ กับธรรมศาลา
ชื่อทิทิอสั ยุสทัส เขาได้เชิญให้เปาโลไปประชุมที่บา้ นของเขา ก็เข้าไปฟังในบ้านนั้นได้คริ สปั สนายธรรมศาลา
และครอบครัวได้รับเชื่ อพระเยซู และเมื่อมีคนเชื่ อพระเยซูมากขึ้นก็ทาให้พวกยิวที่ไม่เชื่อเกลียดชังเปาโลมากขึ้น
ด้วย เนื่องจากอควิลลาและปริ สสิ ลลาเป็ นเพื่อน และทางานร่ วมกับเปาโลก็พลอยถูกเกลียดชังไปด้วย
คืนวันหนึ่งพระเจ้าทรงปรากฏต่อเปาโลในความฝันและได้บอกท่านว่า

“อย่ากลัวที่จะประกาศข่าว

ประเสริ ฐนั้น” (ขอให้อ่านกิจการ 18:9-10) พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะสถิตอยูก่ บั เปาโล และจะไม้ให้ท่านถูกทาร้าย
ด้วยว่ามีคริ สเตียนหลายคนในโคริ นธ์ที่ตอ้ งการเรี ยนรู้เรื่ องของพระเจ้า
หลังจากนั้นประมาณหนึ่งปี ครึ่ ง มียวิ กลุ่มหนึ่งกล่าวหาเปาโลชักชวนให้นมัสการพระเจ้า ในวิธีที่ขดั ต่อ
กฎหมายของโรม พวกเขาได้จบั เปาโลไปฟ้ องต่อเจ้าเมือง แต่เจ้าเมืองได้ยกเลิกคดีเสี ย เพราะไม่เห็นมีความผิด
อันใด ไม่อยากเสี ยเวลากับสิ่ งไร้สาระนั้น หลังจากที่เหตุการณ์น้ นั แล้วเปาโลได้อาศัยอยูท่ ี่โคริ นธ์อีกระยะหนึ่งจึง
คิดว่าควรจะย้ายออกจากโคริ นธ์ เพราะว่ามีคนต่างชาติอีกมากามายที่ยงั ไม่มีโอกาสได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐของพระ
เจ้า ดังนั้นท่านจึงได้อาลาพี่นอ้ งคริ สเตียนที่นนั่ เพื่อเดินทางไปซี เรี ย แสดงภาพ 10.3 ครั้งนี้ท่านไม่ได้เดินทาง
คนเดียว
คาถาม “น้อง ๆ คิดว่าใครที่ร่วมเดินทางไปกับเปาโล?” อาควิลลาและปริ สสิ ลลาเดินทางไปกับเปาโลด้วย เพื่อ
ในงานประกาศในที่ต่าง ๆ น้อง ๆ คิดว่าทาไมเปาโลจึงมีความมัน่ ใจในอาควิลลาและปริ สสิ ลลา? (อ่านโรม 16:34) แม้วา่ พระคัมภีร์จะไม่ได้บอกละเอียดแต่ท้ งั สามคนก็มีโอกาสอยูร่ ่ วมกัน จะเห็นว่าอควิลลาและปริ สสิ ลลาได้
เสี่ ยงชีวติ เพื่อช่วยเหลือเปาโล และท่านก็เชื่อว่าทั้งสองคนมีความสัตย์ซื่อต่อพระเจ้า
ทั้งสามคนได้แล่นเรื อมาถึงเมืองเอเฟซัส

เปาโลได้ข้ ึนจากเรื อไปที่ธรรมศาลาในเมืองและได้ประกาศ

เรื่ องของพระเยซูแก่พวกยิวที่นนั่ เพราะพวกเขาไม่เคยได้ยินเรื่ องพระเยซูมาก่อนเลย

พวกเขาต้องที่จะฟังคาสั่ง

สอนมากยิง่ ขึ้น แต่เปาโลจะต้องเดินทางต่อไป ดังนั้นอควิลลาและปริ สสิ ลลาต้องอยูท่ ี่เมืองเอเฟซัสเพื่อช่วยสอน
ชาวเอเฟซัสแทนเปาโล จากนั้นพระคัมภีร์ไม่บอกเกี่ยวกับเรื่ องของอควิลลาและปริ สสิ ลลามากนัก แต่ทุกครั้งที่
กล่าวถึงล้วนแต่เป็ นเรื่ องที่ดีท้ งั สิ้ น ในจดหมายสามฉบับของเปาโลได้กล่าวคาทักทายต่อทั้งสองหรื อส่ งความคิด
ถึงของทั้งสองถึงคนอื่น
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ในหนังสื อ 2 ทิโมธี เปาโลขอให้ทิโมธีทกั ทาย อควิลลาและปริ สสิ ลลาแทนท่านด้วย ในหนังสื อโรม
เปาโลได้พดู ถึงทั้งสองคนว่าเป็ นเพื่อนร่ วมงานของท่าน

และทั้งพี่นอ้ งคริ สเตียนทัว่ ไปก็รู้สึกเป็ นหนี้บุญคุณ

อาควิลลาและปริ สสิ ลลามาก เขาได้ใช้บา้ นของเขาในกรุ งโรมเป็ นสถานที่ประชุม จดหมายฉบับแรกที่ท่านเขียน
ถึงคริ สเตียนที่เมืองโคริ นธ์ ได้เขียนในขณะที่ท้ งั สามคนกาลังทางานของพระเจ้าร่ วมกันที่เมืองเอเฟซัส แม้วา่
ระยะทางจะห่างไกลกัน แต่อควิลลาและปริ สสิ ลลาก็ยงั ห่วงใยพี่นอ้ งคริ สเตียนที่โคริ นธ์ท้ งั สองได้ปรนนิบตั ิงาน
ของพระเจ้าด้วยความยากลาบาก ถูกเกลียดชังเพราะเป็ นผูร้ ่ วมงานของเปาโล

และได้เสี่ ยงชีวติ หลายครั้งยอม

ทางานหนักและนาคนอื่นมารับเชื่ อในพระเยซู ทุกหนทุกแห่งที่ไปก็ได้ทางานร่ วมกันเพื่อนาวิญญาณ
เขามีชีวติ สอดคล้องกับ 1 โคริ นธ์ 3:9 คือ “เราทั้งหลายร่ วมกันทางานเพื่อพระเจ้า” (ให้อ่านซ้ าหลาย ๆ
ครั้ง) เราจะทางานเพื่อพระเจ้าได้หลายอย่างถ้าเราร่ วมมือร่ วมใจกันถ้าน้อง ๆ ที่ยงั ไม่เชื่อชักชวนให้เขาต้อนรับ
พระเยซูเข้ามาในจิตใจ
คาถามทบทวน
1.เปาโลทางานกับใครตอนที่ท่านอยูท่ ี่โคริ นธ์?
(ปริ สสิ ลลาและอคิวลลา)
2.เขาทั้งสองมีอาชีพทาอะไร?
(ช่างทาเต็นท์)
3.พระเจ้าตรัสกับเปาโลในนิ มิตว่าอย่างไร?
(พระองค์จะคุม้ ครองให้ท่านปลอดภัยและให้สอนต่อไป)
4.เจ้าเมืองทาอย่างไรเมื่อพวกยิวฟ้ องเปาโล?
(ยกเลิกคดี)
5.ใครเดินทางไปเอเฟซัสกับเปาโลและช่วยงานประกาศที่นนั่ ?
(ปริ สสิ ลลาและอคิวลลา)
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กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 10
เฉลยแบบฝึ กหัด “เพราะว่าพวกเราทั้งหลายร่ วมกันทางานเพื่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
2.เกมส์ต่อเต็นท์
ให้นอ้ ง ๆ ทากระดาษรู ปเต็นท์ โดยใช้แม่พิมพ์แบบที่เตรี ยมให้ทาบและขีดเส้นใต้ตามรอยรู ปแล้วตัดออก
จะได้รูปเต็นท์ (ดังตัวอย่าง) ให้ตดั แบ่งรู ปเต็นท์ออกเป็ นชิ้นหลายชิ้น พอที่จะเขียนลงในแต่ละชิ้น เสร็ จล้าทาให้
ปนกันใส่ ในซองจดหมายหลังจากนั้น ครู จะบอกให้แต่ละคน เทชิ้นส่ วนทั้งหมดออกจากซองจดหมาย แล้วต่อ
ให้ความถูกต้องเหมือนเดิม เมื่อทุกคนต่อเสร็ จแล้วให้ท่องด้วยกันหลาย ๆ ครั้ง ให้นอ้ ง ๆ นากลับบ้านด้วย
เพื่อให้ทบทวนความจา
3.มือขอการช่วยเหลือ
ให้เตรี ยมกระดาษแข็ง ดินสอ ปากกาเมจิก กาวและไหมพรม ให้นอ้ ง ๆ ให้มือของเขาทาบลงบนกระดาษ
และลากเส้นตามรู ปมือและนิ้วที่กางออกเล็กน้อย เสร็ จแล้วเอาเส้นไหมพรมทากาวนิ ดหน่อย ติดที่ขอบเส้นของ
มือและนิ้ว (ดังรู ป) ให้คิดถึงสิ่ งที่เขาอยากจะช่วยเหลือคนอื่น (ครู อาจจะเขียนยกตัวอย่างบนกระดาน เช่น ช่วย
ล้างชาม ช่วยลบกระดานดา ช่วยถูบา้ น ช่วยเลี้ยงน้อง เป็ นต้น) เมื่อทากิจกรรมเสร็ จแล้วอธิ ษฐานด้วยกัน ขอให้
พระเจ้าทรงช่วยให้นอ้ ง ๆ ทาในสิ่ งที่เขียนที่มือ
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บทที่ 11 บารนาบัสเป็ นเพือ่ นที่ดี
ข้ อพระคัมภีร์

กจ. 9:26-28;11:22-26;12:25;13:13;15:36-39 ,คส.4:10;2ทธ.4:11

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ บารนาบัสเป็ นเพื่อนที่ดีของเปาโลและยอห์นมาระโก
ให้นอ้ ง ๆ ช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยการเป็ นเพื่อนที่ดีกบั เขา

ข้ อท่ องจา “มิตรสหายก็มีความรักอยูท่ ุกเวลา และพี่นอ้ งก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก” (สภษ 17:17)
ข้ อคิดสาหรับครู
เป็ นการยากที่จะลืมความเจ็บใจ โดยเฉพาะถ้าการกระทานั้นไม่เป็ นธรรม ถึงกระนั้นเด็ก ๆ ชั้นประถม
ปลายควรจะเรี ยนรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์ทรงต้องการให้พวกเขาเป็ นผูร้ ู ้จกั การให้อภัยผูอ้ ื่น พระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้
เราเป็ นคนใจแคบ แต่ตอ้ งการให้คริ สเตียนรู ้จกั หนุ นใจคนที่อ่อนแอและคนที่ขาดความรัก
บทเรี ยนในอาทิตย์น้ ี เราจะเรี ยนถึงชายคนหนึ่งเป็ นคนที่มีน้ าใจและหนุนใจเพื่อน ๆ เขาคือ “บารนาบัส”
แปลว่า ลูกแห่งการหนุนน้ าใจ (กจ. 4:36)

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงสามเรื่ องแสดงให้เห็นถึงการหนุนใจของ

บารนาบัสที่มีความสาคัญต่อการดารงชี วติ อยูข่ องมนุษย์

ให้เน้นว่าคริ สเตียนควรมีคุณสมบัติเหมือนกับ

บารนาบัส

นาสู่ บทเรียน
“รู ปมิตรภาพ” ให้เตรี ยมกระดาษวาดเขียน และดินสอสี ให้นอ้ ง ๆ วาดรู ปเกี่ยวกับสิ่ งที่ทาต่อเพื่อนที่เขารัก
ตัวอย่าง รู ปเด็กสองคนกาลังแบ่งขนมกัน เด็กสองคนกาลังทางานด้วยกันและขอให้อธิ บายความหมายของภาพที่
วาด อธิ บายสั้น ๆ เกี่ยวกับลักษณะของการเป็ นเพื่อน

บทเรียนจากพระคัมภีร์
น้อง ๆ รู ้ไหมว่าชื่ อบุคคลในพระคัมภีร์ และรวมทั้งชื่ อของเราทุกวันนี้มีความหมาย มีการบันทึกว่าพระ
เจ้าได้เปลี่ยนชื่ อของคนบางคน เช่น ยาโคบ ซึ่ งแปลว่าหรอกลวง แต่เมื่อเขาได้ถวายตัวต่อพระเจ้าแล้ว ชื่อของเขา
ได้เปลี่ยนเป็ น อิสราเอล หมายความว่า เจ้าชายของพระเจ้า หลังจาก เซาโล ได้เป็ นคริ สเตียนเปลี่ยนชื่อเขาป็ น
เปาโลซึ่ งแปลว่า เล็กน้อย
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วันนี้เราเรี ยนเกี่ยวกับชายคนหนึ่งชื่อโยเซฟ แต่เพื่อน ๆ เรี ยกเขาว่า บารนาบัส แปลว่า

ลูกแห่งการ

หนุนใจ เราจะเรี ยนรู ้วา่ เขาได้รับชื่อนี้ได้อย่างไร?
น้อง ๆ จาได้ไหมว่าก่อนที่เปาโลเป็ นคริ สเตียนเขาเป็ นคนอย่างไร? เป็ นคนฉลาดมีการศึกษาดี และรู้พระ
วจนะในพระคัมภีร์เดิมเป็ นอย่างดี แต่ไม่เชื่อพระเยซู เพราะว่าคริ สเตียนมีความเชื่อที่ผดิ ท่านได้เดินทางไป
หลายที่หลายแห่ง เพื่อจะจับพวกคริ สเตียนมาขังคุกคริ สเตียนสมัยแรก กลัวเปาโลเป็ นอันมาก
คาถาม พวกคริ สเตียนในกรุ งเยรู ซาเล็มมีท่าทีอย่างไรเมื่อเปาโลบอกพวกเขาว่าเป็ นคริ สเตียนแล้ว?

(ชักชวน

อภิปราย และอ่าน กจ. 9:26-28) ไม่มีใครสนใจเปาโลเพราะคิดว่าเสแสร้ง เพื่อเป็ นกลอุบายที่จะจับพวกคริ สเตียน
ขังคุก แต่บารนาบัสเชื่ อว่าเปาโลพูดความจริ ง ยอมรับฟังเรื่ องการกลับใจของเปาโล แสดงภาพ 11.1 ท่านนา
เปาโลไปหาผูน้ าคริ สเตียน และบอกเรื่ องรางของเปาโลทั้งหมด ผูน้ าได้ตดั สิ นใจที่จะเชื่อตามความคิดเห็นของ
บารนาบัส ตั้งแต่น้ นั มาพวกคริ สเตียนจึงยอมรับเปาโล อีกครั้งหนึ่งบารนาบัสได้ให้ความช่วยเหลือ แก่คริ สตจักร
ชนิดที่ไม่เคยมีใครทามาก่อนเลย

คริ สตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็มเจริ ญเติบโตขึ้นโดยมีสมาชิกที่เป็ นคนยิวเท่านั้น

ผูน้ าคริ สตจักรได้ข่าวว่าคริ สตจักรที่เมืองอันทิโอกอนุญาตให้คริ สเตียนที่เป็ นคนต่างชาติเข้ามาในคริ สตจักรด้วย
ซึ่ งเป็ นเรื่ องใหม่ บางทีพวกยิวอาจจะกลัวพวกคริ สเตียนต่างชาตินารู ปเคารพเข้ามาในคริ สตจักรก็เป็ นได้ ดังนั้น
ผูน้ าอยากจะรู ้วา่ เรื่ องราวทางอันทิโอกเป็ นอย่างไรบ้าง จึงได้ส่งบารนาบัสเป็ นตัวแทนไปดูแลเหตุการณ์ ถ้าเห็น
ว่าคริ สเตียนที่นนั่ ถูกต้องแล้ว ก็ขอให้บารนาบัสอยูท่ ี่อนั ทิโอก เพื่อช่วยเหลือคริ สเตียนที่เชื่อใหม่ต่อไป (ขอให้
น้อง ๆ อ่าน กจ. 11:22-24) เมื่อบารนาบัสเดินทางถึงอันทิโอก ท่านได้พบว่าพระเจ้ากาลังอวยพระพรที่นนั่ และ
มีความยินดีมากที่จะช่วยเหลืองานคริ สตจักรเขาหนุ นใจให้คริ สเตียนใหม่มีชีวติ ใกล้ชิดกับพระเจ้า บารนาบัสเป็ น
ผูน้ าคนหนึ่งของคริ สตจักรนั้น
ขณะที่ท่านกาลังช่วยงานอยูท่ ี่อนั ทิโอก ได้มีความคิดว่าเปาโลน่าจะเป็ นผูน้ าที่ดีที่นี่ดว้ ย บารนาบัสจึง
เดินทางไปรับเปาโลที่เมืองทาร์ ซสั ชักชวนให้มาช่วยงานที่อนั ทิโอก ทั้งสองคนได้ทางานร่ วมกันที่นนั่ ได้หนึ่งปี
พวกที่เชื่อพระเยซูถูกเรี ยกว่า เป็ น “คริ สเตียนเป็ นครั้งแรก”
บารนาบัสมีญาติลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งชื่อ ยอห์น มาระโก เขามีอายุนอ้ ยกว่าเปาโล และบารนาบัสหลายปี
แต่เขาก็อยากจะทางานกับ คนทั้งสองเขามาจากครอบครัวที่เป็ นคริ สเตียน เมื่อเปาโลและบารนาบัสเดินทางเป็ น
มิชชันนารี ครั้งแรก มาระโกได้ติดตามไปด้วย (กจ.12:25)
การเป็ นมิชชันนารี สมัยแรกนั้นการเดินทางยากลาบากมาก แสดงภาพ 11.2 ต้องเดินทางโดยใช้เรื อเล็ก
ซึ่ งไม่ค่อยปลอดภัยเมื่อมีพายุหนักหรื อเดินทางด้วยเท้าซึ่ งทาให้เหน็ดเหนื่ อยมาก เมื่อเดินทางถึงเมืองต่าง ๆ ก็เริ่ ม
สอนเรื่ องพระเยซูเมื่อมีคนได้ยนิ ก็คิดว่าพวกเขาสอนผิดจึงได้แสดงการต่อต้านพวกมิชชันนารี เหล่านั้น
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เมื่อบารนาบัส เปาโล และมาระโก เดินทางไปได้ไม่มานนัก มาระโกตัดสิ นใจที่จะกลับบ้าน (กจ. 13:13)
พระคัมภีร์ไม้ได้บอกว่าเพราะเหตุใด จะเป็ นด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่เปาโลคิดว่ามาระโกตัดสิ นใจไม่ถูกต้อง ใน
ที่สุดมาระโกเดินทางกลับบ้าน โดยปล่อยให้เปาโลและบารนาบัสเดินทางต่อโดยลาพัง

มีหลายคนได้รับความ

รอด โดยความสัตย์ซื่อของมิชชันนารี สองคนซึ่ งทางานของท่านเต็มไปด้วยความทุกข์ลาบาก
เมื่อเสร็ จสิ้ นการเดินทางแล้ว บารนาบัสกับเปาโลได้เดินทางมาที่อนั ทิโอก หลังจากนั้นเปาโลได้ชกั ชวน
ให้บารนาบัสเดินทางไปเยีย่ มคริ สตจักรต่าง ๆ ที่ได้เริ่ มไว้เมื่อสมัยเดินทางเป็ นมิชชันนารี ครั้งแรกอีกครั้ง และบาร
นาบัสแนะนาว่าจะเอามาระโกไปด้วย (อ่าน กจ. 15:36-39) เปาโลไม่เห็นด้วยที่จะเอามาระโกไปอีกครั้งหนึ่ง
เรื่ องการขัดแย้งของทั้งสองคนไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องที่ไม่ดี เพราะว่าแต่ละคนก็ยอ่ มคิดว่า ความคิดของตนมีเหตุผล
ถูกต้อง
คาถาม น้อง ๆ คิดว่าเปาโลมีเหตุผลอะไรที่ไม่ยอมให้มาระโกไปด้วย? (ให้นอ้ ง ๆ ตอบคาถามและให้ครู เขียนลง
บนกระดาน โดยจะมีขอ้ ความเหล่านี้รวมอยูด่ ว้ ย) มาระโกอาจจะหนีกลับบ้านเหมือนครั้งแรก มาระโกไม่มีความ
อดทนพอ อยากได้คนหนึ่งที่จะวางใจได้ ถ้าท่านให้โอกาสแก่มาระโกอีกครั้ง คนอื่นอาจจะคิดว่าไม่เอาจริ งเอา
จังกับงานของพระเจ้านั้นเป็ นสิ่ งที่ไม่สาคัญ
คาถาม น้อง ๆ คิดว่าบารนาบัสมีความคิดอย่างไรที่จะเอามาระโกไปด้วย? มาระโกได้มีบทเรี ยนจากเหตุการณ์ครั้ง
แรก เขามีโอกาสที่จะแก้ตวั ครั้งที่สองได้บารนาบัสอาจจะคิกว่าถ้าไม่หนุนใจ มาระโกอาจจะละทิ้งงานของพระ
เจ้าไป มาระโกอาจจะช่วยงานได้มากเพราะเขาเป็ นคนมีความรู ้ดี
เหตุผลของใครถูกต้อง? (ให้นอ้ ง ๆ ออกความคิดเห็น และขอให้อ่าน คส. 4:10 และ 2 ทธ. 4:11) หลาย
ปี ต่อมาเราได้อ่านข้อความในจดหมาย ของเปาโลกล่าวว่าท่านได้ส่งความคิดถึงของมาระโกมายังพี่นอ้ งคริ สเตียน
ที่โคโลสี

นี่แสดงว่าเวลานั้นมาระโกได้อยูก่ บั เปาโลและความคิดของเปาโลที่มีต่อมาระโก คงเปลี่ยนไปและ

เปาโลยังกล่าวอีกว่าจะส่ งมาระโกไปยังโคโลสี ดว้ ย

เปาโลจะส่ งคนที่ท่านไว้ใจได้เท่านั้นที่จะหนุ นใจคริ สเตียน

ดังนั้นแสดงว่าเปาโลไว้ใจมาระโกในเวลานั้น
เมื่อเปาโลอยูใ่ นกรุ งโรม ท่านเขียนจดหมายถึงทิโมธี ขอให้พามาระโกมาด้วยเพราะท่านต้องการพบมาระ
โก หลังจากที่บารนาบัสและเปาโลมีความคิดเห็นขัดแย้งกันแล้ว จากนั้นต่อ ๆ มา ความคิดของอาจารย์เปาโลก็
เปลี่ยนไป แสดงภาพ 11.3 ทุกวันนี้เราได้รับพระพรเนื่ องจากบารนาบัสได้ให้โอกาสแก่มาระโก ลองทายซิ วา่
ใครเป็ นคนเขียนหนังสื อพระธรรมมาระโก? ถูกต้อง ท่านยอห์นมาระโกซึ่ งเป็ นลูกพี่ลูกน้องของบารนาบัส เป็ น
ผูเ้ ขียน

บารนาบัสเป็ นเพื่อนที่ดีของมาระโกและเปาโลห่วงใยทุกคนแม้วา่ คนนั้นเป็ นผูท้ ี่ไม่มีใครยอมรับก็ตาม

และท่านมีชีวติ สอดคล้องกับข้อท่องจาอาทิตย์น้ ี (ให้ทบทวนข้อท่องจาหลาย ๆ ครั้ง) เพื่อนแท้คือเพื่อนที่อยูด่ ว้ ย
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ทั้งเวลาสุ ขและทุกข์ “น้อง ๆ เป็ นเพื่อนประเภทนี้ หรื อเปล่า?” (ชักชวนสนทนาให้นอ้ ง ๆ แต่ละคนอธิ ษฐานสั้น ๆ
ขอพระเจ้าทรงช่วยเขาทั้งหลาย ที่จะเป็ นเพื่อนที่สัตย์ซื่อของพระเยซูและคนอื่น) เพราะพระเยซูเป็ นเพื่อนที่ดี
ที่สุด ถ้ามีนอ้ ง ๆ ที่ยงั ไม่เชื่อชักชวนให้เขาต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เป็ นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือและ
เข้าใจเราทุกอย่าง
คาถามทบทวน
1.บารนาบัส หมายความว่าอย่างไร?
(ลูกแห่งการหนุ นน้ าใจ)
2.ผูน้ าคริ สตจักรในเยรู ซาเล็ม ส่ งบารนาบัสไปที่ไหน?
(อันทิโอก)
3.เมื่อเดินทางไปเป็ นมิชชันนารี ครั้งแรก บารนาบัสและเปาโลเอาใครไปด้วย?
(ยอห์น มาระโก)
4.ทาไมบารนาบัสและเปาโลมีความคิดเห็นที่ขดั แย้งกัน?
(บารนาบัสอยากจะพามาระโกไปด้วย ในการเดินทางครั้งที่สอง แต่เปาโลไม่เห็นด้วย)
5.ชีวติ ของมาระโกมีความสาคัญต่อพวกเขาอย่างไร?
(เขาได้เขียนพระธรรมมาระโก)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
2.ข้อท่องจารู ปหัวใจ
“มิตรสหายก็มีความรักอยูท่ ุกเวลา และพี่นอ้ งก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก” (สภษ 17:17) การให้อภัย แบ่งปั น
ช่วยเหลือ เมตตา ใกล้ชิด
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ให้เตรี ยมกระดาษแข็งสี แดง กระดาษย่น หรื อกระดาษลูกไม้สีขาว กาวติดกระดาษ กรรไกร ปากกาเม
จิกดินสอ และกระดาษแม่พิมพ์รูปหัวใจ แจกกระดาษแข็งสี แดงให้นอ้ ง ๆ และแม่พิมพ์แบบรู ปหัวใจ ให้เอา
แม่พิมพ์วางทาบบนกระดาษขีดเส้นตามรู ป แล้วตัดออก จะได้กระดาษเป็ นรู ปหัวใจ ให้คนละ 2 แผ่น แผ่นหนึ่ง
เขียนข้อท่องจาลงไป ต่อไปให้ตดั กกระดาษย่นหรื อกระดาษลูกไม้ให้กว้างพอประมาณ แล้วทาเป็ นจีบ (ดังภาพ)
เสร็ จแล้วให้ทากาวริ มขอบ นาไปติดที่ขอบของกระดาษรู ปหัวใจ แผ่นที่มีขอ้ ท่องจา ต่อไปเอากาวทากระดาษรู ป
หัวใจอีกแผ่นหนึ่ง แล้วนามาติดกับแผ่นแรกเป็ นอันว่าเสร็ จ น้อง ๆ จะได้ขอ้ ท่องจารู ปหัวใจที่น่ารัก
3.ทาที่แขวนมิตรภาพ
ให้เตรี ยมกระดาษแข็ง ปากกาเมจิ แม่พิมพ์กระดาษรู ปวงกลมริ บบิ้น ห่วงกลม ให้อธิ บายกับน้อง ๆ ถึง
คุณสมบัติในการเป็ นมิตรที่ดี เขียนข้อคิดเห็นบนกระดานตัวอย่าง จงรักภักดี สัตย์ซื่อ ให้อภัยเมตตา ช่วยเหลือ
อยูใ่ กล้ชิด ให้โอกาสแก้ตวั เป็ นต้น แจกกระดาษแม่พิมพ์รูปวงกลม ให้นอ้ ง ๆ ตัด กระดาษเป็ นรู ปวงกลมหลาย ๆ
วง พอที่จะเขียน แต่ละข้อความลงไปในแต่ละแผ่นได้ (ดังภาพ) แล้วทากาวห่วงติดกาวให้แน่นเพื่อจะแขวนได้
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บทที่ 12 อปอลโลทาหน้ าที่อย่ างดีที่สุด
ข้ อพระคัมภีร์

กจ. 18:24-28;19:1 , 1 คร. 3:1-9

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ อปอลโลได้รับใช้พระเจ้าและทาหน้าที่อย่างดีที่สุด ให้นอ้ ง ๆ รับใช้พระเจ้าโดยใช้ความสามารถที่มีอยู่
เพื่อทาให้แผนการของพระองค์สาเร็ จ
ข้อท่องจา “ทุกคนจะได้ค่าจ้างตามการที่ตนกระทาไว้” 1 โคริ นธ์ 3:8

ข้ อคิดสาหรับครู
พระเจ้าไม่ได้ทรงสร้างให้เรา

ทุกคนมีรูปร่ างเหมือนกันและรวมทั้งความสามารถของแต่ละคนก็มีไม่

เหมือนกัน เช่น คนบางคนแข็งแรงบึกบึน บางคนอาจจะขยันหมัน่ เพียร บางคนอาจทางานด้วยมืออย่างชานาญ
หรื อมีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี
ในบทเรี ยนอาทิตย์น้ ีให้เน้นว่า ในสายพระเนตรของพระเจ้า เราทุกคนเป็ นคนที่มีคุณค่าสาหรับพระเจ้า

นาสู่ บทเรียน
ให้ครู เพาะถัว่ งอกประมาณ 3 วัน ก่อนสอนให้เพาะหลาย ๆ ต้น พอสาหรับน้อง ๆ ทุกคนให้นามาชั้น
เรี ยนพร้อมทั้งนาถ้วยพลาสติกเล็ก ๆ และดินมาด้วยให้นอ้ ง ๆ ปลูกถัว่ ที่งอกแล้ว ลงในถ้วยเดียวกัน ให้รดน้ าใน
ชั้นเรี ยนด้วยกัน แล้วนากลับบ้านเพื่อดูแลความเจริ ญเติบโตของถัว่ ต่อไป และนามาชั้นเรี ยนด้วยในอาทิตย์ต่อไป

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เปาโลได้ใช้ตวั อย่างของคนปลูกและคนรดน้ าเพื่ออธิ บายข้อโต้เถียงท่ามกลางพวกคริ สเตียน เขาเถียงกัน
ระหว่างเปาโลกับอปอลโลว่าใครเป็ นครู ที่ดีกว่ากัน
อปอลโล เป็ นคนฉลาดและมีการศึกษาที่ดี อาศัยอยูท่ ี่อเล็กซานเดรี ยในประเทศอียปิ ต์ เขาได้ยนิ คาสอน
ของยอห์นบัติศโต ซึ่ งสอนว่าพระมาซี ฮากาลังจะมา ให้ทุกคนพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ อปอลโลมีความรู้ใน
พระวจนะของพระเจ้า เป็ นนักพูดที่ดีรู้จกั ชีวติ และพระราชกิจของพระเยซูคริ สต์ เริ่ มสั่งสอนเรื่ องของพระเยซู
แต่ไม่รู้จกั ชีวติ ทั้งหมดของพระองค์ คือเรื่ องการวายพระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์
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อปอลโลได้มาเมืองเอเฟซัส ในฐานะผูป้ ระกาศ ผูป้ ระกาศคือคนที่เดินทางไปในหลายที่หลายแห่ง เพื่อ
สั่งสอนและนาคนมารับเชื่อพระเยซู เมื่อท่านเดินทางมาถึงเอเฟซัส ก็ได้ไปสั่งสอนเรื่ องของพระเยซูในธรรม
ศาลาของคนยิว ปริ สสิ ลลาและอควิลลาได้ยนิ คาเทศนาที่เต็มไปด้วยฤทธิ์ อานาจและความจริ งใจของอปอลโล แต่
ทั้งสองคนเข้าใจว่าที่แท้จริ งอปอลโลไม่รู้ความจริ งทั้งหมดเกี่ยวกับพระเยซู แสดงภาพ 12:1 เมื่อสั่งสอนเสร็ จ
แล้วปริ สสิ ลลาและอควิลลา ได้อธิ บายให้อปอลโลฟังหลายอย่างเกี่ยวกับชีวติ และพระราชกิจของพระเยซู เขาทั้ง
สองได้บอกถึงเรื่ องการวายพระชนม์ การฟื้ นคืนพระชนม์ให้อปอลโลฟัง และพูดถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ดว้ ย หลังจากนั้นอปอลโลได้สั่งสอนทุกอย่างที่ได้เรี ยนรู ้จากทั้งสองนั้น อปอลโลคิดจะเดินทางไปแคว้น
อาคายา พี่นอ้ งคริ สเตียนที่เอเฟซัสได้ สนับสนุนให้ท่านไปปริ สสิ ลลาและอควิลลาเขียนจดหมายถึงพี่นอ้ งคริ ส
เตียนที่โคริ นธ์ให้ตอ้ นรับอปอลโล
อปอลโลได้เดินทางไปถึงเมืองโคริ นธ์และได้สั่งสอนคนยิวที่นนั่ เกี่ยวกับเรื่ องของพระเยซู พระเจ้าทรง
ใช้ท่านช่วยพวกคริ สเตียนที่นนั่ ชาวโคริ นธ์ถือว่าการมีความรู ้สูงเป็ นเรื่ องสาคัญ ดังนั้นพวกเขาจึงพอใจอปอลโล
และยอมฟังท่านพูด เพราะรู ้วา่ ท่านมีการศึกษาดี
ท่านได้ถกเถียงกับคนยิวในที่สาธารณะ (ขอให้นอ้ ง ๆ อ่าน กจ. 18:27-28) อปอลโลรู้จกั พระวจนะของ
พระเจ้าเป็ นอย่างดี สามารถที่จะอ้างข้อพระคัมภีร์ จากพระคัมภีร์เป็ นข้อพิสูจน์วา่ พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วย ที่
พวกคนยิวรอคอยมาเป็ นเวลานานอปอลโลมีความเชื่อมาก จนได้นาพวกยิวหลายคนรับเชื่อพระเยซู แสดงภาพ
12:2 เมื่ออปอลโลออกมาจากเมืองโคริ นธ์แล้ว พวกคริ สเตียนที่นนั่ ก็เริ่ มถกเถียงกัน บางทีพวกคริ สเตียนที่รับ
เชื่อ ขณะที่เปาโลอยูท่ ี่นนั่ คงจะคิดว่าเปาโลเป็ นครู สอนที่สาคัญกว่า ควรจะได้รับการนับถือมากกว่า แต่อีกพวก
หนึ่งที่รับเชื่อโดยคาสอนของอปอลโลก็คงจะคิดว่าอปอลโลดีกว่า

และเมื่อมีการโต้เถียงกันมากขึ้นก็มีการแบ่ง

พวกกัน และบางคนได้เพิ่มชื่อผูน้ าบางคนเข้าไปด้วย บางกลุ่มคิดว่าเปโตรเป็ นครู สอนที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุด บางกลุ่ม
อ้างว่าพระคริ สต์ยงิ่ ใหญ่ที่สุด ที่เขาอ้างนั้นก็ถูกต้อง แต่ที่เขาโต้เถียงกันก็เพื่อเป็ นการอวดตัว มีท่าทีที่ไม่ถูกต้อง
หลังจากนั้นมีการแตกแยกในหมู่คริ สเตียน แทนที่จะช่วยกันนาคนมาเชื่ อพระเยซู แต่ได้ใช้เวลาในการโต้เถียง
กันเองว่า ครู ของใครจะยิง่ ใหญ่กว่ากัน
คาถาม คิดว่าการโต้เถียงกันของคริ สเตียนมีผลต่อคนที่ไม่เชื่ออย่างไร? (ชักชวนการสนทนา) พระเยซูทรงสั่ง
สอนให้ผตู ้ ิดตามพระองค์รักซึ่ งกันและกัน แต่พวกคริ สเตียนที่เมืองโคริ นธ์ไม่ได้ปฏิบตั ิตาม คนที่ไม่เชื่ อแต่รู้สึก
ประทับใจเมื่อเห็นความประพฤติของพวกคริ สเตียนที่เมืองโคริ นธ์ จึงรี บเขียนจดหมายถึงพวกเขาทันที (อ่าน 1
คร. 3:1-4) แสดงภาพ 12.3

ท่านติเตียนคริ สเตียนที่โคริ นธ์วา่ พวกเขามีความประพฤติเหมือนกับทารกฝ่ าย
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วิญญาณ ทุกคนทาตามใจตนเอง

ถ้าไม่ได้อย่างใจก็ทะเลาะวิวาทกัน ท่านกล่าวต่อไปว่าพวกเขาไม่ยอมให้

พระเจ้าเป็ นผูค้ วบคุม เป็ นเรื่ องไร้สาระที่มาโต้เถียงกันว่าอปอลโลกับเปาโลใครสาคัญกว่ากัน
เอาต้นถัว่ ที่ปลูกไว้ยกเป็ นตัวอย่าง ให้เขียนชื่อน้อง ๆ คนหนึ่งลงไปว่าเป็ นคนปลูก แล้วเขียนชื่ออีกคน
หนึ่งว่าเป็ นคนรดน้ า
คาถาม “ใครเป็ นคนทาให้ถวั่ งอก เป็ นต้นขึ้นมา?” ถ้าไม่ได้รดน้ าเมล็ดถัว่ จะงอกได้หรื อเปล่า? หรื อถ้าเอาน้ ารด
เฉย ๆ โดยไม่ได้ปลูกเมล็ดถัว่ ลงไปจะมีตน้ ถัว่ งอกขึ้นมาได้ไหม? ถ้าสมมุติวา่ เอาหิ นฝังดินแทนเมล็ดถัว่ อะไรจะ
เกิดขึ้น? จะมีอะไรงอกออกมาหรื อเปล่า? (ชักชวนสนทนา)
การปลูกและการรดน้ าทั้งสองอย่างก็เป็ นสิ่ งจาเป็ น ในการเจริ ญเติบโตของพืช แด่พระเจ้าผูท้ าให้เติบโต
พระองค์ทรงสร้างมันขึ้นมา (ขอให้นอ้ ง ๆ อ่าน ปฐก. 1:11-12) เปาโลได้บอกคริ สเตียนว่าทั้งอปอลโลและเปาโล
ก็มีความสาคัญเท่า ๆ กัน (อ่าน 1 คร. 3:5-9 อ่านด้วยกันดัง ๆ ) “เปาโลเปรี ยบเทียบกับอปอลโลอย่างไร? “ท่าน
กล่าวว่าชาวโคริ นธ์เป็ นเหมือนที่ดินที่วา่ งเปล่าอยู่ เมื่อเปาโลเดินทางมาถึงโคริ นธ์ครั้งแรก ที่นี่ไม่มีคริ สเตียนเลย
ท่านได้ปลูกความจริ งที่วา่ พระเยซูคริ สต์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดลงในจิตใจของชาวโคริ นธ์
หลังจากนั้น
เชื่อ

เมื่ออปอลโลเดินทางมาโคริ นธ์ท่านจึงได้นาให้หลายคนรับเชื่ อและได้ช่วยให้คริ สเตียนที่

โดยการนาของเปาโลให้เจริ ญขึ้นในความเชื่อด้วย

และกล่าวอธิ บายอีกว่าทั้งท่านและอปอลโลมี

ความสามารถคนละอย่าง แต่ท้ งั สองได้ใช้ความอิจฉาซึ่ งกันและกัน แต่ทางานของพระเจ้าด้วยกัน เพราะทั้ง
เปาโลและอปอลโลไม่มีใครมีความสามารถที่จะทาให้คนเชื่อพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริ สต์เท่านั้น

ที่ได้เปลี่ยน

จิตใจของคนให้เป็ นลูกของพระองค์ พระเจ้าทรงใช้เปาโลและอปอลโลให้ไปบอกคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่ องของ
พระองค์และชักชวนให้คนรับเชื่อพระเยซู แต่พระเจ้าทรงทาให้เขารอด
ให้อ่าน 1 คร. 3:8 ด้วยกัน พระเจ้าทรงใช้ความสามารถของเราแต่ละคน เพื่อจะบอกให้คนอื่นรู้เรื่ องของ
พระเยซู และชักชวนให้เขารับเชื่อ พระเจ้าจะทรงให้รางวัลแก่ทุกคนที่รับใช้พระองค์ ถ้าน้อง ๆ ยังไม่ได้รับ
พระองค์ไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด และเป็ นเพื่อนที่ประเสริ ฐ เชิ ญต้อนรับพระองค์วนั นี้ พระองค์จะทรงใช้เราใน
งานของพระองค์ (ให้โอกาสบางคนที่อยากรับเชื่อ)
คาถามทบทวน
1.ใครเป็ นคนที่มีการศึกษาดีที่ปริ สสิ ลลาแลเอควิลลาได้ยนิ คาเทศนาของเขา?
(อปอลโล)
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2.เมื่ออกจากเอเฟซัสแล้วอปอลโลเดินทางไปเทศนาสัง่ สอนที่ไหน?
(เมืองโคริ นธ์)
3.พวกคริ สเตีนรที่โคริ นธ์โต้เถียงกันเรื่ องอะไร?
(เขาเถียงกันระหว่างเปาโล กับ อปอลโลใครสาคัญกว่ากัน)
4.ท่านเปาโลพูดอะไรเกี่ยวกับการโต้เถียงกัน?
(ท่านติเตียนพวกเขาว่าเป็ นเหมือนเด็กฝ่ ายจิตวิญญาณ)
5.เปาโลเปรี ยบเทียบคริ สตจักรโคริ นธ์วา่ เหมือนอะไร?
(เหมือนสวน)
กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 12
2.การตัดต่อภาพ
ให้เตรี ยมรู ปภาพของต้นไม้ ดอกไม้หรื อเมล็ดพืช รู ปน้ า (ฝน) ดวงอาทิตย์ และพื้นดิน (อาจจะหาได้จาก
กระดาษห่อของขวัญหรื อวารสารเกี่ยวกับผักต่าง ๆ ) กาวติดกระดาษ และกรรไกร โปสเตอร์ ที่ตดั เป็ นรู ปของพืช
หรื อดอกไม้ใหญ่ ๆ รู ปภาพต้องติดให้เต็มกระดาษโปสเตอร์ ท้ งั หมด อธิ บายว่า เราต้องการทุกสิ่ งนี้ที่จะช่วยใน
การเจริ ญเติบโตของพืช แต่พระเจ้าทรงทาให้มนั มีชีวิต

3.ความสามารถพิเศษ
ให้เตรี ยมกระดาษโปสเตอร์ แผ่นใหญ่ ๆ การ์ ดสี ขาวตัดแบ่งครั้งตามยาว ปากกาเมจิก ฟองน้ า น้ าหมึก
กาว สบู่ และผ้าเช็ดมือ ให้เขียนคาว่า “ความสามารถพิเศษ” ตัวใหญ่ ๆ ลงริ มกระดาษ ให้เขียนรายการ
ความสามารถหรื องานอดิเรกของน้อง ๆ บนกระดาน ตัวอย่างเช่น ร้องเพลง เล่นเปี ยโน เล่นเบสบอลล์ หรื อขี่มา้
เป็ นต้น ให้แจกกระดาษสี ขาวแผ่นเล็ก ๆ ให้แต่ละคนเขียน หรื อวาดภาพสิ่ งที่ชอบทา หรื อสิ่ งที่สนใจเป็ นพิเศษลง
บนกระดาษนั้น และเขียนชื่ อของเจ้าของกากับไว้ดว้ ย เสร็ จแล้วเอากาวทาติดไว้บนกระดาษโปสเตอร์ แผ่นใหญ่ที่
เตรี ยมไว้ และให้นอ้ ง ๆ ปั้ มลายหัวแม่มือโดยกด หัวแม่มือลงบนฟองน้ าที่หมึก และกดลงขอบโปสเตอร์ เรี ยงกัน
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ไปแต่ละคน

เมื่อเสร็ จแล้วให้ลา้ งมือ

ครู ตอ้ งเน้นเข้าใจว่าลายหัวแม่มือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้น

ความสามารถของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วย
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บทที่ 13 ฉันเป็ นคนรับใช้ หรือ?
ข้ อพระคัมภีร์

มธ. 5:44, 6:24,25, ลก. 6:27, ยน. 13:14-20

เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ พระเยซูทรงเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรับใช้ ให้นอ้ ง ๆ เลียนแบบจากรพะเยซู ในการดาเนินชีวิตและ
ทางานรับใช้พระองค์
ข้อท่องจา “ให้ปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุ ดจิต สุ ดใจของท่านทั้งหลาย (ฉลบ. 10:12)

ข้ อคิดสาหรับครู
บทเรี ยนอาทิตย์น้ ี เน้นถึงสิ่ งสาคัญคือ คริ สเตียนจะต้องยอมรับใช้ผอู ้ ื่น อธิ ษฐานขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ทรงช่วยในการหนุนใจน้อง ๆ ให้เขาถวายตัวรับใช้พระเจ้า ขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงช่วยเด็ก ๆ ให้เป็ นผูร้ ับ
ใช้ที่สัตย์ซื่อ

นาสู่ บทเรียน
แจกดินสอสี กระดาษอ่อน ๆ แก่นอ้ ง ๆ ทุกคน ให้อภิปรายถึงเรื่ องการรับใช้พระเจ้า เช่นโดยการช่วยล้าง
ชาม ทาความสะอาดบ้าน ช่วยเหลือคนสู งอายุทางานบางอย่าง อธิ ษฐานเผือ่ มิชชันนารี ศิษยาภิบาลเป็ นต้น เสร็ จ
แล้วให้นอ้ ง ๆ วาดรู ปเกี่ยวกับสิ่ งที่จะทาเพื่อเป็ นการรับใช้พระเจ้า ให้ใช้สีตดั กันกับกระดาษเพื่อจะมองเห็นภาพ
ได้ชดั เจนจะตีกรอบภาพวาดก็ได้

บทเรียนจากรพคัมภีร์
หลายอาทิตย์มาแล้ว เราได้พดู ถึงการเป็ นผูร้ ับใช้ที่ดี พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้มากมาย วันนี้ เราจะ
ทบทวนถึงสิ่ งที่เราได้เรี ยนมาแล้ว และให้ดูขอ้ พระคัมภีร์ที่พดู ถึงสิ่ งที่ได้เรี ยนมาแล้ว และให้ดูขอ้ พระคัมภีร์ที่พดู
ถึงการรับใช้พระเจ้า
ในบทแรกเราพูดถึงคุณสมบัติของผูร้ ับใช้แบบอย่างที่ดีที่สุดคือ พระเยซู พระองค์ทรงยอมรับใช้เพราะ
พระองค์ทรงรักเรา และทรงรู ้วา่ เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ (ขอให้อ่านยอห์น 13:14,15) แสดงภาพ
13.1 “พระเยซูตรัสว่าจงทาเหมือนกับที่พระองค์ได้ทา”
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คาถาม “เราจะทาได้ อย่างไร?” เราควรจะล้างเท้าให้คนอื่นจริ งหรื อ?” (ชักชวนอภิปราย) บางทีขอ้ พระคัมภีร์
บางตอนก็เข้าใจยาก แต่เราสามารถเชื่อถือในพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์ถา้ เราไม่เข้าใจเราก็ถามคนอื่นได้
เมื่อพระเยซูตรัสว่า จงทาเหมือนกับพระองค์ ไม่ได้หมายความว่าให้เราไปล้างเท้าคนอื่นจริ ง ๆ แต่
หมายถึงให้เรายอมรับใช้คนอื่นอย่างจริ งใจ “ทาไมการล้างเท้าให้ซ่ ึ งกันและกันทุกวันนี้ จึงไม่ค่อยมีความหมาย
เหมือนในสมัยก่อน?” (ชักชวนให้แสดงเหตุผล) ในสมัยก่อนการล้างเท้าให้คนหนึ่งคนใดคือ การแสดงความรัก
และนับถือต่อบุคคลนั้น คนสมัยก่อนเดินทางโดยเท้า ทาให้เท้าสกปรก ทุกวันนี้เรามีรถและอาบน้ าทาความ
สะอาดเสมอ และทุกคนมักสวมรองเท้า จึงไม่จาเป็ นที่จะมีคนคอยล้างเท้าให้
คาถาม ถ้าเราจะทาตามแบบอย่างของพระเยซู เราจะรับใช้คนอื่นโดยวิธีไหนบ้าง? ให้นอ้ ง ๆ แสดงความคิดเห็น
และเขียนความคิดเห็นบนกระดานช่องที่หนึ่ง “การรับใช้” เช่น ทาความสะอาดบ้าน ช่วยงานบ้านโดยไม่บ่นและ
ยินดีทางานอื่น ๆ โดยไม่ตอ้ งรอให้ขอร้อง ให้อ่าน มธ. 6:24 พร้อมกัน “พระคัมภีร์ขอ้ นี้มีความหมายต่อน้อง ๆ
อย่างไร?” (ชักชวนให้ตอบคาถาม) พระเจ้าทรงต้องการเป็ นหนึ่งในชีวิตของเรา พระเยซูตรัสว่า “จงรักพระเจ้า
ด้วยสุ ดจิต สุ ดใจของเจ้า ด้วยสิ้ นสุ ดความคิดและด้วยสิ้ นสุ ดกาลังของเจ้า” (มธ. 12:30) หรื อหมายความว่าเราจะ
รักพระเจ้าและสิ่ งของต่าง ๆ เท่าเทียมกันไม่ได้ บางทีเราต้องยอมเสี ยสละบางอย่างเพื่อจะรับใช้พระเจ้า พระเจ้า
ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงอวยพรผูท้ ี่ยอมรับใช้พระองค์
คาถาม “พระวจนะข้อนี้ทางานในชีวติ ของเราอย่างไร เราขอให้พระเจ้าเป็ นที่หนึ่งในชี วติ ในทางไหนบ้าง?” (ให้
เขียนความคิดเห็นของน้อง ๆ บนกระดาษช่องที่ 2 เช่น อธิ ษฐาน อ่านพระคัมภีร์ พูดความจริ ง ถวายสิ บลด เป็ น
ต้น) ให้นาอ่าน มธ. 16:21,25 ใครจะบอกความหมายพระคัมภีร์ขอ้ นี้? ผูร้ ับใช้พระเจ้าจะเป็ นผูร้ ับใช้ที่ดีไม่ได้ ถ้า
เขายึดเอาตัวเองเป็ นที่หนึ่ง คนที่เห็นแก่ตวั มักจะพูดว่า “ฉันไม่อยากจะทาอย่างนั้น” “มันยุง่ ยากเกินไป” หรื อว่า
“ถ้าให้ค่าจ้างฉันจะทา” การปฏิเสธการช่วยเหลือผูอ้ ื่น เมื่อมีโอกาสหมายถึงการเห็นแก่ตวั ให้คิดถึงการไม่เห็นแก่
ตัวให้คิดถึงการไม่เห็นแก่ตวั บางอย่าง (ให้เขียนความคิดของน้อง ๆ บนกระดานในช่องที่ 3 ให้คนอื่นเล่นเกมส์
ก่อน ยอมฟังคนอื่นพูดจบก่อนค่อยพูด เป็ นต้น)
ถ้าเราไม่เห็นแก่ตวั เราก็จะทาตามที่พระเยซูตรัส ในลก. 6:31 “จงปฏิบตั ิต่อผูอ้ ื่น อย่างทีท่านปรารถนา
ให้เขาปฏิบตั ิต่อท่าน” (ขอให้คนหนึ่งอ่านพร้อมทั้งให้อธิ บาย)
พระเจ้าทรงทาหลายอย่างเพื่อเรา พระองค์ทรงสร้างโลกที่สวยงามให้เราได้อยูอ่ าศัย ทรงเป็ นผูป้ ระทาน
ชีวติ แก่เรา ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อช่วยเราให้หลุดพ้นจากบาป ทรงสัญญาว่าจะช่วยเราเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์
และจะทรงสถิตอยูก่ บั เราทุกคน แสดงภาพ 13.2 “ถ้าเรารักพระเจ้าอย่างแท้จริ ง เราควรจะถวายชีวติ ให้พระองค์
“ถ้าเรามอบชีวิตแด่พระเจ้า จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวติ ของเรา?” (ให้เขียนความคิดเห็นของน้อง ๆ ในช่อง
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ที่ 4 เช่น ให้ความเมตตาและเป็ นเพื่อนกับผูท้ ี่ไม่ค่อยมีคนคบหา อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานทุกวัน
ต้อนรับเพื่อนที่มาใหม่

ยินดี

ชักชวนคนอื่นมาประชุมที่โบสถ์และเคารพต่อสถานนมัสการพระเจ้า) ขอให้อ่าน ลก.

6:27-29,35 มธ. 5:44
คาถาม

เป็ นเรื่ องง่ายหรื อเปล่าที่จะทาดีต่อคนที่ร้ายต่อเรา?

(ชักชวนอภิปราย)

“พระเยซูมีท่าทีต่อศัตรู ของ

พระองค์อย่างไร?” ถ้าพระเยซูเป็ นแบบอย่างที่ดี เราก็ตอ้ งพยายามทาตามและพระองค์จะทรงช่วยเราให้ทาได้
การเป็ นผูร้ ับใช้ผอู ้ ื่นก็เป็ นเรื่ องง่ายเหมือนเป็ นเรื่ องธรรมดา แต่บางทีก็ยากจนคิดว่าอาจจะเป็ นไปไม่ได้ แต่การ
รับใช้ก็จะอยูร่ ะหว่างยากและง่าย แสดงภาพ 13:3 บางทีอาจจะอยูใ่ นช่องที่ 2 หรื อที่ 4 ตัวอย่าง เช่น ที่จะรับใช้
พ่อแม่จะอยูใ่ นช่องไหน (ให้นอ้ ง ๆแสดงความคิดเห็นเป็ นส่ วนตัวตามตารางที่มีให้) พระวจนะของพระเจ้ากล่าว
ว่า “ไม่วา่ ท่านจะทาสิ่ งใดก็จงทาด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทาถวายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทาแก่
มนุษย์ ท่านรู ้วา่ จะได้รับมรดกจากองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าเป็ นบาเหน็จ ท่านปรนนิบตั ิพระคริ สต์อยู่ (คส. 3:23,24) เมื่อ
เรามอบชีวติ และงานของเราให้กบั พระเจ้า และทาทุกอย่างเพื่อพระคริ สต์ แม้จะเป็ นเรื่ องยากก็ไม่ยากเกินไปจาไว้
ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้เราทางานของพระองค์ให้สาเร็ จ เพื่อจะนาคนอื่นมาหาพระองค์ (อ่าน 1 คร.
10:31) เราแต่ละคนสามารถที่จะทาตามข้อท่องจาได้คือ “ให้ปรนนิบตั ิพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยสุ ดจิต
สุ ดใจของท่านทั้งหลาย” (ฉลบ. 10:12) อธิ ษฐานเผือ่ น้อง ๆ เพื่อจะให้ทุกคนยอมถวายตัวต่อพระเจ้า ถ้ามีคนที่ยงั
ไม่เชื่อให้โอกาสที่ขาจะรับเชื่ อ ให้อธิ ษฐานเผือ่ ซึ่ งกันและกัน
คาถามทบทวน
1.พระเยซูทรงรับใช้พวกสาวกอย่างไร?
(ทรงล้างเท้าให้พวกเขา)
2.เมื่อพระเยซูตรัสว่าให้ทาตามแบบอย่างของพระองค์หมายความว่าอย่างไร?
(เราต้องยอมรับใช้ผอู้ ื่น)
3.ใครควรจะมาเป็ นที่หนึ่งในชีวติ ของเรา?
(พระเจ้า)
4.พระเยซูทรงต้องการให้เราปฏิบตั ิต่อศัตรู อย่างไร?
(เมตตาและยอมรับใช้เขา)
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5.เมื่อเรารับใช้คนอื่น หมายถึงเรารับใช้ใครด้วย?
(พระเจ้า)
กิจกรรม
1.แบบฝึ กหัดบทที่ 13
เฉลยแบบฝึ กหัด “จงหนุนใจและช่วยเหลือกันและกันด้วยความรัก”
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ข้ อทดสอบ
แบบทดสอบเตรี ยมไว้เพื่อทดสอบความรู ้หรื อผลการเรี ยน ครู อาจจะใช้ขอ้ สอบความรู ้พ้นื ฐานของน้อง
ๆ ก่อนเริ่ มการสอนหรื ออาจจะใช้หลังจากเรี ยนจบแล้ว เพื่อวัดผลการเรี ยนก็ได้ ให้ถ่ายเอกสารหลาย ๆ แผ่น พอ
สาหรับน้อง ๆ ทุกคน
เมื่อทาการทดสอบ ครู ควรจะอ่านคาถามช้า ๆ และชัดเจน และให้เวลาคิดและเลือกคาตอบที่คิดว่า
ถูกต้อง อย่าทาการกวดขันเกินไป ควรจะอธิ บายว่า การทดสอบนี้ จะไม่มีการให้คะแนน แต่เป็ นการทดสอบ
ความรู ้เบื้องต้นหรื อวัดผลการเรี ยนเท่านั้น
1.พระเยซูทาให้สาวกประหลาดใจโดย?
ก.ล้างเท้าเขาทั้งหลาย
ข.เย็บเสื้ อนอกให้สาวกแต่ละคน
ค.อบขนมปังให้
2.สาวกคนไหนที่ไม่ยอมให้พระเยซูรับใช้?
ก.ยอห์น
ข.มัทธิว
ค.เปโตร
3.โยเซฟ อาริ มาเธียเป็ นสมาชิกของ?
ก.กองโจร
ข.ศาลสู ง
ค.คณะนักร้อง
4.งานสาคัญที่โยเซฟ อาริ มาเธียได้ทาคืออะไร?
ก.เชิญพระองค์ไปทานอาหาร
ข.ฝังพระศพของพระเยซู
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ค.ถวายเงินให้พระเยซู
5.ก่อนที่ยากอบจะพบกับพระเยซูเขามีอาชีพอะไร?
ก.ช่างไม้
ข.ชาวนา
ค.ชาวประมง
6.ชื่อใหม่ของยากอบและยอห์นคือ?
ก.ลูกแห่งความชื่นชม
ข.ชายฟ้ าแลบ
ค.ลูกฟ้ าร้อง
7.พวกพี่ชายเกลียดชังโยเซฟเพราะ?
ก.เป็ นลูกคนเล็ก
ข.โยชูวาและเอลีชา
ค.อาโรนและเฮอร์
13.นาอามานป่ วยเป็ น?
ก.โรคเรื้ อน
ข.ไข้หวัดใหญ่
ค.โรคหัด
14.เด็กรับใช้บอกนาอามานถึงผูพ้ ยากรณ์ชื่อ
ก.โมเสส
ข.เอลีชา
ค.ซามูเอล
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15.เดโบราห์เป็ น
ก.พระราชินี
ข.ช่างเย็บผ้า
ค.ผูพ้ ยากรณ์
16.หลานชายเปาโลได้รู้แผนร้ายว่า
ก.ช่วยเปาโลออกจากคุก
ข.จะเผาที่คุมขัง
ค.ฆ่าเปาโลเสี ย
17.หลานชายของเปาโลทาอย่างไร?
ก.รายงานแผนร้ายต่อผูบ้ ญั ชาการ
ข.นัง่ เงียบไม่พดู
ค.บอกให้แม่ของเขาทราบ
18.เมื่อเปาโลอยูท่ ี่โคริ นธ์ท่านท่านทางานกับ?
ก.ยากอบและยอห์น
ข.ปริ สสิ สลลาและอควิลลา
ค.เปโตรกับทิโมธี
19.ปริ สสิ ลลาและอควิลลาแนะนาใครต่อพี่นอ้ งคริ สเตียนเมืองโคริ นธ์?
ก.ผูพ้ ิพากษา
ข.ทิโมธี
ค.ช่างทาเต็นท์
20.เปาโลเดินทางไปเป็ นมิชชันนารี กบั ?
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ก.เปโตร
ข.ทิโมธี
ค.บารนาบัส
21.เปาโลกับบารนาบัสมีการขัดแย้งกันเรื่ อง?
ก.ใครจะเป็ นคนขับเรื อ
ข.จะให้มาระโกเดินทางไปด้วยหรื อไม่
ค.ใครจะเป็ นคนทาอาหาร
22.ปริ สสิ ลลาและอวิลลาแนะนาใครต่อพี่นอ้ งคริ สเตียนเมืองโคริ นธ์?
ก.อปอลโล
ข.ทิโมธี
ค.เปาโล
23.อาจารย์เปาโลเขียนว่า อปอลโลและท่านเองเป็ น
ก.ผูพ้ ิพากษา
ข.ชาวสวน
ค.นายแพทย์
24.ใครเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุด สาหรับเรา
ก.เปโตร
ข.เปาโล
ค.เพระเยซู
25.พระเจ้าต้องการให้เราเป็ นผูร้ ับใช้แบบไหน?
ก.หยิง่
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ข.สัตย์ซื่อ
ค.เห็นแก่ตวั
การนาวิญญาณ
การนาน้อง ๆ ให้รับเชื่อเป็ นสิ่ งที่สาคัญของการสอน ให้ครู ผสู ้ อนฉวยโอกาส ที่จะชักชวนให้เด็กวัยนี้
กลับใจรับเชื่อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด โดยพยายามช่วยให้นอ้ ง ๆ เข้าใจอย่างชัดเจน โดยยกข้อพระคัมภีร์
ประกอบคาอธิบายชักชวน ครู จะเขียนข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อลงบนการ์ ดเล็ก ๆ เก็บไว้หน้าพระคัมภีร์ หรื อเขียน
โน๊ตไว้ริมพระคัมภีร์ เพื่อจะให้เขาอ่านข้อพระคัมภีร์ขอ้ นั้น ๆ ด้วย
1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักทุกคน และหวังที่จะให้เป็ นบุตรของพระเจ้า 1 ยอห์น 4:9 ยอห์น 3:16
2. ความบาปกั้นเราไม่ให้เป็ นบุตรของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าเราทุกคนเป็ นคนบาป (ให้นอ้ ง ๆ ว่าเขารู ้
ไหมว่าเขาเป็ นคนบาป ยกตัวอย่าง ความบาป เช่นการไม่เชื่อฟัง การพูดโกหก เหล่านี้เป็ นความบาป
โรม 3:3 ยากอบ 4:17)
3. การลงโทษความบาปคือ ความตาย คือการแยกจากพระเจ้าชัว่ นิรันดร์ โรม 6:23
4. พระเยซูทรงรับโทษแทนเรา โดยยอมถูกตรึ งที่ไม้กางเขน โรม 5:8 1 เปโตร /ซ/ภ
5. ความรอดคือของประทานจากพระเจ้า เราซื้ อหาเองไม่ได้ เอเฟซัส 2:8,9
6. เราต้องสารภาพบาป ขอการอภัยโทษจากพระเจ้า (นาให้นอ้ ง ๆ อธิ ษฐาน ขอการอภัยโทษบาป) กิจการ
3:19
7. เราก็ได้รับของประทานคือ ความรอดพ้นบาป (นาให้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า สาหรับความรอดที่
พระเจ้าประทานให้) ยอห์น 1:12, กิจการ 16:31
8. บอกคนอื่นให้รู้วา่ ได้รับเชื่อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว โรม 10:9
หนุนใจให้ผทู ้ ี่รับเชื่ อใหม่เจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณโดย
1.อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
2.อธิษฐานทุกวัน
3.ไปร่ วมนมัสการทุกวันอาทิตย์
4.เชื่อฟังคาสั่งสอนของพระเจ้า
การสอนเด็กให้สรรเสริ ญพระเจ้า
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การสรรเสริ ญคือ การกล่าวขอบพระคุณ, การกล่าวคาชมเชยผูอ้ ื่น, เราควรกล่าวถ้อยคาแห่งการยกย่อง
ชมเชยต่อกันและกัน ซึ่ งเหนื อกว่าสิ่ งอื่นใดเราควรจะกล่าวสรรเสริ ญพระเจ้า
เราควรจะบอกพระเจ้าว่า เรารักพระองค์
เราควรจะขอบพระคุณพระองค์ทรงดีต่อเรา
เราควรบอกถึงความใหญ่ยงิ่ และดีเลิศของพระองค์
พระคาของพระเจ้าบอกว่าเราควรจะสรรเสริ ญพระองค์ตลอดเวลา:
สดุดี 34:1 “ข้าพเจ้าจะสรรเสริ ญพระเจ้าตลอดไป คาสรรเสริ ญพระองค์อยูท่ ี่ปากข้าพเจ้าเรื่ อยไป”
เราสามารถสรรเสริ ญพระเรื่ อยไป...ไม่วา่ จะที่บา้ น, ที่โรงเรี ยน, ที่คริ สตจักร
เราจะสรรเสริ ญพระเจ้าได้อย่างไร?
1.พูดออกมา “ฉันรักพระองค์ โอพระเจ้า” “ขอบพระคุณพระเยซู”
สดุดี 63:5 “ปากของข้าพเจ้าจะสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยริ มฝี ปากที่ชื่นบาน”
2.เปล่งเสี ยงชื่นบาน “พระสิ ริ” “ฮาเลลูยา” “โฮซันนา”
สดุดี 47:1 “ดูก่อนชนชาติท้ งั หลาย จงตบมือโห่ ร้องถวายพระเจ้าด้วยเสี ยงไชโย
3.ร้องเพลง “โอ ข้ารักพระเยซู” “พระเจ้าดี”
สดุดี 100:2 “จงเข้ามาเฝ้ าพระองค์ดว้ ยการร้องเพลง”
4.ร้องเพลงบทใหม่ “เป็ นภาษาหรื อ ภาษาที่ใช้ในการอธิ ษฐาน
เอเฟซัส 5:18-19 “แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วนเพลงสดุดี
เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริ ญคือร้องเพลงสรรเสริ ญและสดุดีจากใจของท่าน
ถวายองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
5.ปรบมือ
สดุดี 47:1 “ตบมือ จงโห่ ร้องถวายพระเจ้าด้วยเสี ยงไชโย”
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6.เต้นราและกระโดดเต้นด้วยความยินดี
สดุดี 149:3 “ให้เขาสรรเสริ ญพระนามของพระองค์ดว้ ยเต้นรา”
7.ชูมือขึ้นสู งสุ ดในการสรรเสริ ญและยอมจานน
สดุดี 63:4 “.......ข้าพระองค์ชูมือต่อพระนามของพระองค์”
8.เล่นดนตรี
สดุดี 150:3-6 “จงสรรเสริ ญพระองค์ดว้ ยเสี ยงแตร...ด้วยพิณเขาคู่
และพิณใหญ่...ด้วยรามะนา...ด้วยเครื่ องสายปี่ ...ด้วยเสี ยงฉิ่ ง...ด้วยเสี ยงฉาบ
ทาไมเราจึงต้องสรรเสริ ญพระเจ้า?
พระเยซูตรัสว่า “เราต้องรักพระเจ้าด้วยสิ้ นสุ ดจิต สุ ดใจ และด้วยสิ้ นสุ ดกาลังความคิด” ถ้าเรารักพระเจ้า
อย่างแท้จริ ง เราต้องสรรเสริ ญพระองค์ทุกวัน ด้วยสิ้ นสุ ดชีวติ ของเรา การสรรเสริ ญ ทาให้พระเจ้ามีความสุ ข
และเป็ นที่ยกย่องพระองค์ พระองค์สมควรที่จะได้รับคาสรรเสริ ญ เราสามารถสรรเสริ ญพระเจ้าได้ท้ งั ร่ างกาย
และจิตใจ
เมื่อเราสรรเสริ ญพระเจ้า (ถึงแม้ร่างกายของเราจะเมื่อยล้า) เราจะรู ้สึกดีข้ ึน การสรรเสริ ญบอกถึงความ
เชื่อของเราและช่วยจิตวิญญาณของเราเติบโตแข็งแรงขึ้น
มารไม่ชอบเมื่อเราสรรเสริ ญพระเยซู มันทาให้เราหยุดสรรเสริ ญมันทาให้เรารู ้สึกไม่ชอบทา หรื อทาให้
เรารู ้วา่ มีคนมองเราอยู่ มันเป็ นนักโกหก มันเกลียดพระเยซูและเกลียดเราด้วย เมื่อเราสรรเสริ ญพระเยซูดว้ ย
สิ้ นสุ ดใจของเรา จะช่วยขับไล่มารและวิญญาณชัว่ ให้ห่างไกลกับเรา ฮาเลลูยา!
พระเจ้าปรารถนาให้เด็กนมัสการพระองค์
ยังจาเรื่ องในพระคัมภีร์ไหม? เมื่อพระเยซูเสด็จมาจากวิหาร และเริ่ มที่จะรักษาคนเจ็บป่ วย? อยูม่ ทั ธิ ว
21:12-16 เด็กๆ เหล่านี้มองดู เมื่อพวกเขาได้เห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พวกเขาร้องตะโกน “โฮซันนาแก่
ราชาโอรสดาวิด”
ในเวลานั้นมีพวกผูน้ าศาสนาอยูด่ ว้ ย แทนที่พวกเขา จะมีความสุ ขที่ได้เห็นประชาชนได้รับการรักษา
แต่พวกเขากับโกรธ เพราะเด็ก ๆ ร้องสรรเสริ ญพระเยซู พวกเขาถามพระเยซูและพระองค์ทรงตรัสตอบเขากับ
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โกรธ เพราะเด็ก ๆ ร้องสรรเสริ ญพระเยซู พวกเขาถามพระเยซู และพระองค์ทรงตรัสตอบเขาว่า “คาสรรเสริ ญ
อย่างแท้จริ งมาจากปากเด็กและทารก”
พระเจ้าปรารถนาที่จะได้ยนิ เด็กสรรเสริ ญพระองค์ เราได้เรี ยนวิธีใหม่ ๆ หลายวิธีในการสรรเสริ ญพระ
เยซู ดังนั้นเราควรสรรเสริ ญพระองค์ทุก ๆ วันตราบเท่าที่ชีวติ ของเรายังมีอยู่
ข้อควรปฏิบตั ิ
1.ผูน้ าเตรี ยมเพลงให้พร้อม
2.ฝึ กหัดร้องมาก่อนที่จะสอนจริ ง
3.ควรจาเพลงได้อย่างแม่นยา
4.ควรมีนกั ดนตรี เล่นอยูด่ ว้ ย ผูน้ านมัสการและนักดนตรี ตอ้ งสื่ อสารกันอย่างชัดเจน
5.ควรรู ้วา่ เพลงนั้นอยูใ่ นคียอ์ ะไร? เขียนรายชื่ อเพลง หาคียเ์ พลงนั้น ๆ ใส่ ในเพลง ตามคียเ์ พลง
6.เลือกเพลงที่มีคียเ์ ดียวกันเพื่อให้ลื่นไหล
7.ควรจะไวต่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์
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