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แสดงความรักของพระเจ้ าต่ อผู้เรียน
ความรักและความห่วงใยแบบพระคริ สต์ เป็ นเครื่ องมือที่มีประโยชน์ที่สุดสําหรับครู ผสู้ อน ความชํานาญ
และวิธีการจะไม่ช่วยให้เกิดผลมากนัก ถ้าไม่มีความรัก
พระประสงค์ของพระจ้า คือความรักจะต้องมีการแสดงออกเป็ นการกระทํา ครู จะแสดงให้ผุเ้ รี ยนเห็ น
ความรักของเขาได้โดย.....

*** ให้ ความสนใจ***
ผูเ้ รี ยนทุกคนไม่วา่ จะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ เป็ นคนที่น่าสนใจมาก ครู ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสอนจะแสดง
ความสนใจและห่วงใยที่เขาสอน
* การตอบรับ
มาก่อนเวลา 15 -20 นาที
จัดเตรียมห้ องเรียนให้ เรียบร้ อย
เตรียมอุปกรณ์ ทจี่ ะใช้ ให้ พร้ อม
กล่ าวทักทายพูดคุยกับผู้เรียนก่ อนการสอน
* ช่ างสั งเกต
ครู ที่ดีจะเป็ นคนช่างสังเกต เช่ น การแต่งตัวของผูเ้ รี ยน เขาอาจจะสวมรองเท้าใหม่ เสื้ อใหม่จะสังเกตดู
ลักษณะท่าทางของแต่ละคนและอื่นๆ เพื่อจะเรี ยนรู ้จกั คนเหล่านั้นมากขึ้น
สนใจต่อสิ่ งที่เขาสนใจ ถามถึ งความทุกข์สุขในครอบครัวและร่ วมรับรู ้ ในปั ญหาต่างๆ การแสดงออก
จะต้องทําด้วยความรักและจริ งใจ
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เรียนรู้ จักแต่ ละคนเป็ นการส่ วนตัว

*รู้ ถึงความต้ องการของเขา
ครู จะต้องรู ้จกั ลักษณะนิ สัยของผูเ้ รี ยนในแต่ละวัย และถ้าจะให้ดีก็ควรจะรู ้จกั แต่ละคนเป็ นการส่ วนตัว
ด้วยว่าเขาต้องการอะไร มีความตั้งใจอยากจะได้อะไร เพื่อจะไม่ทาํ ให้เขาท้อใจหรื ออับอายต่อคนอื่น
*บันทึกรายละเอียด
ทําประวัติของแต่ละคนไว้ มีชื่อที่อยู่และรายละเอียดต่างๆ ที่จาํ เป็ นและควรจะมีการบันทึก การติดตาม
และผลของการตามในแต่ละครั้งไว้ ควรจะรู ้ถึงการศึกษา งานอดิเรกและกิจกรรมที่เขาชอบทําทั้งในคริ สตจักร
และนอกคริ สตจักร
* เรียนรู้ จักชี วติ ฝ่ ายวิญญาณของเขา*
การรู ้ จกั ความสั ม พันธ์ ใ นครอบครั ว และชี วิตฝ่ ายวิญญาณของผูเ้ รี ย นทํา ให้ เรารู ้ ว่า เขามี ค วามรู ้ และ
ประสบการณ์ เกี่ ยวกับพระคัมภี ร์มากน้อยเพียงไร เพื่อจะช่ วยให้ค รู สามารถตั้งเป้ าการสอนให้ตรงกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยนได้ดี
*สั งเกตอาการ
ปั ญหาและความยุ่งยากในชี วิตมีผลกระทบต่ออุปนิ สัยของบุคคล ครู ได้รับการฝึ กในการเป็ นผูฟ้ ั งที่ดีจะ
สามารถรั บรู ้ ปัญหาภายในของผูเ้ รี ยน เช่ น ให้สังเกตคําถามที่เขาถาม เรื่ องที่เขาให้อธิ ษฐาน อารมณ์ และท่าที
ต่างๆที่เขาแสดงออก สิ่ งเหล่านี้เป็ นอาการที่แสดงให้รู้ถึงปั ญหาที่ซ่อนอยูภ่ ายใน
*หาโอการเข้ าช่ วยเหลือ
ครู ที่มีความห่ วงใยจะพยายามหาโอกาสเข้าช่ วยเหลือ โดยขอให้เขาอยูก่ ่อนหลังเลิกเรี ยนเมื่อคนอื่นๆ ไป
กันหมดแล้ว หาโอกาสที่จะพูดคุยกับเขาเป็ นส่ วนตัว อธิ ษฐานด้วยกัน พาไปทานข้าวหรื อพาไปส่ งบ้าน การรับ
ฟังและการแสดงนํ้าใจจะต้องทําด้วยความรักและจริ งใจ ไม่ใช่การละลาบละล้วง
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* นาเด็กมาถึงพระเยซูคริสต์ *
ครู รวี ฯ คือผูน้ าํ วิญญาณ
1.นําเด็กอธิษฐานรับเชื่อ
2.แนะนําเด็กหลังรับเชื่อ
3.จงอธิษฐานต่อไปและติดตามเด็กนั้นให้เติบโตในพระคริ สต์

* เลีย้ งดูฝ่ายวิญญาณ *
*ครูเป็ นเหมือนผู้เลีย้ ง
ความรั บผิดชอบของครู คือ เป็ นผูเ้ ลี้ ยงที่ สุภาพอ่อนโยน นําเด็กๆในการศึ กษาพระคัมภี ร์อธิ ษฐานและ
นมัสการพระเจ้า
*อธิษฐานเผือ่ เด็กๆ
ครู สามารถทูลปั ญหาและความยุง่ ยากต่างๆ ต่อพระเจ้า อธิ ษฐานเผือ่ เด็กๆทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยให้
รักคนที่ไม่น่ารักได้ง่ายขึ้น
*สอนให้ ความมั่นคงตามหลักพระคัมภีร์
ครู ควรจะสอนให้เด็กๆ นับถือตัวเอง ตามหลักคําสอนของพระคัมภีร์ เมื่อเขานับถือตัวเองตามหลังคําสอน
ที่ไม่มีวนั เปลี่ยนแปลงแล้ว จะทําให้เขารู ้สึกว่าเป็ นคนมีค่า มีความมัน่ ใจในตัวเองมีความอบอุ่น และมีความรัก
ที่หลัง่ ไหลมาจากพระเจ้า
* ครู เป็ นผู้รักษาระเบียบ
ความรักจะทําให้พ้นื ฐานของระเบียบวินยั มัน่ คง คําว่า “ระเบียบวินยั ” หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมความ
ประพฤติและการกระทําให้อยูใ่ นขอบเขตที่ถูกต้อง
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การแก้ไขกฎระเบียบโดยทัว่ ไปมักจะมีการแก้ไขเกีย่ วกับ
- ปรับปรุ งแก้ไขบทเรี ยนให้ดีข้ ึน
- จัดห้องเรี ยนให้เป็ นระเบียบ มีอากาศ ถ่ายเทได้สะดวก ไม่รกกรุ งรัง
* การใช้ ระเบียบวินัยในห้ องเรียน
ครู ควรจะรู ้วธิ ี การในการควบคุมระเบียบวินยั ของเด็กๆ หลายๆ วิธีการ ดังนี้
ก. ใช้ ภาษาใบ้ เช่ น การมองตา การใช้มือเอามือวางที่แขนหรื อที่บ่าของเขา เลื่ อนเก้าอี้ไปนัง่ ใกล้ คนที่
ชอบคุย หยุดพูดหรื อสอนกลางคันเพื่อแสดงว่าเราพฤติกรรมบางอย่างของเขา
ข. ใช้ คาพูด เมื่อใช้ภาษาใบ้ไม่เข้าใจ ต้องใช้คาํ พูด เรี ยกชื่ อเขาด้วยนํ้าเสี ยงหนักๆ หรื อใช้ชื่อของในเรื่ องที่
กําลังพูดอยูแ่ ละแสดงภาษาใบ้ให้เขารู ้ตวั
ค. การกระทา ย้ายคนที่สร้างปั ญหามานัง่ แถวหน้า หรื อบอกให้เขาออกจากห้องเรี ยนเพื่อคุยและอธิ ษฐาน
กับเขาหลังจากสอนเสร็ จ เพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยให้เขาปรับปรุ งตนเอง
* ข้ อตักเตือนใจ *
สําหรับการเป็ นครู รวี ฯ คือ “พระบิดาไม่มีประสงค์ให้คนหนึ่งคนใดพินาศ”
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กิจกรรมตลอดเทอม
เพื่อช่วยให้เด็กๆจําชีวติ ของเปาโลได้ดี ให้เขาทําพิพิธภัณฑ์โดยใช้กล่องกระดาษ (ขนาดเท่ากล่องใส่ รองเท้า) 2 กล่อง จะ
ให้ทุกคนทําเป็ นของตัวเอง หรื ออาจจะแบ่งกลุ่มช่วยกันทําก็ได้ ใช้ไม้บรรทัดและดินสอ แล้วแบ่งเป็ นช่องๆภายในกล่อง กล่อง
ใบหนึ่งจะแบ่งออกเป็ น 6 บท และเขียนป้ ายชื่อไว้บนกล่องว่า “ พิพิธภัณฑ์ของ อ. เปาโล” ทําอาทิตย์ละ 1 บท โดยใช้กระดาษ
ดินนํ้ามัน หรื อวัสดุอื่นๆที่หาได้
อาทิตย์ ที่ 1 วาดรู ปไฟ อาจจะใช้กระดาษสี เหลือง สี สม้ แล้วเขียนคําว่า “ แสงสว่ างจากสวรรค์ บน
ถนนดามัสกัส”
อาทิตย์ ที่ 2 หาตะกร้าสานใบเล็กๆ สานด้วยกระดาษหรื อไม้ไผ่ แล้วเขียนคําว่า “ ตระกร้ าหนีภัย”
อาทิตย์ ที่ 3 วาดรู ปแผนที่ของเกาะไซปรัส แล้วเขียนคําว่า “เกาะที่ อ. เปาโลเทศนา”
อาทิตย์ ที่ 4 หาหิ นก้อนเล็กๆ หลายก้อน หรื ออาจจะนําดินนํ้ามันมาปั้ นเป็ นรู ปกลมๆ และนํามาวาง
กันแล้วเขียนคําว่า “ถูกหิ นขว้างที่ลิสตรา”
อาทิตย์ ที่ 5 วาดรู ปคนหรื อการ์ตูน แล้วเขียนคําว่า “ ช่ วยด้ วย” บนตัวคนและเขียนอีกคําว่า “ การ ไป
มาซิโดเนีย”
อาทิตยที่ 6 วาดหน้าต่างคุก หรื ออาจจะนําไม้จิ้มฟันทําเป็ นหน้าต่างก็ได้ แล้วเขียนคําว่า “ถูกจับทีฟ่ ิ ลิปปี ”
อาทิตย์ ที่ 7 นํากระดาษหรื อดินนํ้ามัมทําเป็ นแท่งบูชา แล้วเขียนคําว่า “แด่ พระเจ้ าทีไ่ ม่ รู้ จกั ” นํามาติดที่แท่นบูชา
แล้วเขียนป้ ายอีกอันหนึ่งว่า “ เทศนาทีเ่ อเธนส์ ”
อาทิตย์ ที่ 9 นําเชือกมาผูกเป็ นปมเงื่อน แล้วเขียนป้ ายว่า “ ถูกมัดและติดคุก”
อาทิตย์ ที่ 10 ปั้ นรู ปทหารหรื อหาภาพที่มีรูปทหาร แล้วเขียนคําว่า “ ทหารยามเฝ้ าอยู่”
อาทิตย์ ที่ 11 ทํามงกุฎด้วยกระดาษสี สวยๆ อาจจะนํากากเพชรมาติดด้วย แล้วเขียนว่า “เป็ นพยานต่ อหน้ ากษัตริย์”
อาทิตย์ ที่ 12 พับรู ปเรื อ และเขียนคําว่า “เรืออับปาง”
อาทิตย์ ที่ 13 ตัดกระดาษพับโซ่ แล้วเขียนคําว่า “ ติดคุกทีโ่ รม”
**** ยกเว้ นบทที่ 8 ****
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บทที่ 1 เซาโลกลับใจ
เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อจะให้รู้เรื่ องการกลับใจรับการเปลี่ ยนแปลงชี วิตใหม่ของเปาโล เพื่อช่ วยให้น้องๆเข้าใจ และรับการ
เปลี่ยนแปลงชีวติ โดยฤทธิ์ อาํ นาจของพระคริ สต์เช่นเดียวกับเปาโล

ข้ อท่ องจา
“เหตุฉะนั้น ถ้าผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์ ผูน้ ้ นั ก็เป็ นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่ งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แนะ
กลายเป็ นสิ่ งใหม่ท้ งั นั้น” 2 โคริ นธิ์ 5: 17

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 7:51-60 , 8 : 1- 3 , 9:1-22

ข้ อคิดสาหรับครู
บางทีเรื่ องการกลับใจที่เด่นที่สุด ที่เรารู ้จกั กันดี อาจจะเป็ นการกลับใจของเซาโล ครั้งแรกท่านเป็ นผูน้ าํ
ของพวกเขาที่ข่มเหงคริ สเตียนและข่มขู่ที่จะฆ่าพวกคริ สเตียนทุกคน (กิจการ 9: 1) แต่หลังจากนั้นท่านได้รับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้ นเชิง คือ ได้รับเชื่อเป็ นคริ สเตียนและถวายตัวอย่างจริ งจัง เมื่อท่านเป็ นคริ สเตียน ท่านได้รับ
การข่มเหงเหมือนกับท่านเองได้เคยข่มเหง คริ สตจักรในสมัยแรก อย่างไรก็ดี ท่านได้ให้แบบอย่างแห่ งความ
เชื่อและ การอุทิศชีวติ อย่างดีเลิศของท่านไว้ กับเราพร้อมทั้งสิ่ งที่ท่านเขียนไว้กบั เราด้วย

นาสู่ บทเรียน
“ คนตาบอด” ให้ปิดตาน้องๆ คนหนึ่ งและนําเขาเดิ นไปรอบๆห้อง ให้เขาคลําหาของต่างๆ ขณะที่สอน
บทเรี ยนให้นอ้ งๆ บอกว่า เขารู ้สึกอย่างไร เมื่ออยูใ่ นสภาพของคนตาบอด

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เซาโลเกิดที่เมื่องทาร์ ซัส เป็ นเมืองท่าของมหาสมุทรเมดิ เตอร์ เนี ยน อยูห่ ่ างจากเยรู ซาเล็มออกไปทางทิศ
เหนื อ ไกลประมาณ 600 กม. เซาโลเป็ นชนชาติยิว และมีความสนใจทางด้านศาสนาเป็ นอย่างมาก ได้ศึกษา
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เกี่ยวกับธรรมบัญญัติและธรรมเนี ยมของคนยิวจากมาลิเอ ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่มีชื่อเสี ยงมากในเวลานั้น การศึกษา
ของท่านเซาโลได้ทาํ ให้ท่านเข้าอยูใ่ นคณะฟาริ สี อ่ านกิจการ 22 : 3 ฟิ ลิปปี 3: 5 กลุ่มของพวกผูน้ าํ คนยิวที่ถือ
ธรรมบัญญัติอย่า งเคร่ ง ครั ด แต่ ไ ม่ มี ค วามรั ก ซึ่ ง กันและกัน พวกฟาริ สี หลายคนไม่ ช อบพระเยซู เพราะว่า
พระองค์ได้เปิ ดเผยให้เห็ นถึ งธาตุ แท้ของพวกเขาว่า เป็ นพวกหน้า ซื่ อใจคด พวกฟาริ สีไม่ช อบฟั งความจริ ง
เกี่ยวกับตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนฆ่าพระเยซู และตามล่าพวกสาวกของพระองค์ดว้ ย เซาโลได้ปรากฏตัว
ให้ เรารู ้ เป็ นครั้งแรกในการข่มเหงที่โหดร้ายมาก คือ ขณะที่ท่านสเทเฟนถูกขว้างด้วยหิ น (แสดงภาพ 1- 1) ใน
กิจการ 7 : 51 -60 สเทเฟนไม่ได้ทาํ ความผิดอะไรนอกจากได้พูดความจริ ง ซึ่ งเป็ นเหตุทาํ ให้พวกยิวที่ไม่เชื่ อพระ
เยซู โกรธแค้นมาก พวกเขาพยายามทําลายทุกคนที่เอ่ยพระนามของพระเยซู มีพยานเท็จกล่าวหาความผิดต่อส
เทเฟน และได้สู้คดีฝ่ายคริ สเตียน เมื่อท่านพูดถึงการปลงพระชนม์พระเยซู ทําให้พวกยิวโกรธมาก พวกเขาลาก
ท่านออกไปข้างนอกและขว้างด้วยหิ นจนตายผูท้ ี่เชื่ อในพระเยซู ต่างก็มีความหวาดกลัว และมีความเศร้าใจกับ
การตายของสเทเฟนเป็ นอย่างมาก เซาโลได้ยืนดูเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นและเห็ นดี ดว้ ยที่สเทเฟนควรจะถูกฆ่าตาย
เซาโลได้ถือเสื้ อคลุ มของพวกที่ ทาํ การฆ่ากรรมไว้ แม้ว่าเวลานั้นท่านจะไม่ได้ขว้างสเทเฟนด้วยของท่านเอง
แต่หลังจากนั้นท่านก็ได้ข่มเหงพวกคริ สเตียนอย่างมาก กิจการ 8 : 1-3 และยังได้เป็ นผูน้ าํ ที่โหดเหี้ ยมอีกด้วย ได้
เข้าไปทุกๆ บ้านเพื่อค้นหาคริ สเตียนเมื่อพบแล้วได้จบั พวกคริ สเตียนขังคุก บางทีก็ทุบตีหรื อฆ่าตาย การข่มเหงนี้
ร้ายแรงมากขึ้นจนพวกคริ สเตียนต้องหลบหนีออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เหลืออยูเ่ ฉพาะพวกอัครทูต
เซาโลรู ้ สึกว่าได้ทาํ งานที่กรุ งเยรู ซาเล็มเสร็ จแล้ว แต่ก็ยงั ไม่ค่อยพอใจตราบใดที่ยงั มัคริ สเตียนในที่อื่นๆ
อีก ท่านไม่มีวนั ที่จะหยุดพักได้เลย (กิ จกรรม 9:1-2) คําถาม น้องๆคิดว่าอะไร ทําให้เซาโลเป็ นอย่างนั้น? (ให้
อภิปราย) เซาโลคิดว่าท่านเป็ นคนที่ถือศาสนาที่เคร่ งครัดที่สุด แต่ไม่ยอมรับความจริ งที่วา่ พระเยซู ทรงเป็ นพระ
บุตรของพระเจ้า เซาโลต้องการการเดินทางไปดามัสกัส เพื่อจะค้นหาคริ สเตียนและจับพวกเขามาขังคุก ท่านได้
ไปหาปุโรหิตยิวเพื่อจะขอใบแนะนําตัว ที่จะเข้าไปในธรรมศาลา จดหมายเหล่านี้ บอกปุโรหิ ตที่เมืองดามัสกัดว่า
เซาโลได้รับอนุญาตให้จบั พวกคริ สเตียนได้
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ปุ โรหิ ต ใหญ่ ไ ด้ใ ห้จดหมายแก่ เซาโล และท่ า นได้พ าพวกผูช้ ายกลุ่ ม หนึ่ ง ไปกับ ท่ า นเพื่ อ ตามล่ า ครั้ งนี้
ระยะทางประมาณ 300 กม. ดูเหมือนว่าเป็ นระยะทางไม่ไกลเท่าไร แต่เดินทางเร็ วไม่ได้เพราะต้องขี่มา้ หรื อล่อไป
ทางก็ไม่สะดวก ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งอาทิตย์ การเดินทางก็เป็ นไปอย่างช้าๆ
น้องๆคิดว่า เวลานั้นเซาโลกําลังคิดอะไรอยู?่ ท่านกําลังเสี ยใจในสิ่ งที่ทาํ ไปแล้วไหม? หรื อท่านกําลังวาง
แผนการว่าจะทําอะไรบ้าง เมื่อถึงดามัสกัส? เซาโลคิดว่าท่านกําลังรับใช้พระเจ้าโดย การกําจัดพวกคริ สเตียนให้
หมดไป
คําถาม อะไรกําลังเกิดขึ้นในวันสุ ดท้ายของการเดินทาง? (ให้เด็กตอบ) ในเวลาประมาณเที่ยงวัน เมื่อเซาโลและ
พรรคพวกของท่านเดินทางเกือบถึงดามัสกัส กิจการ 9:3-91 (แสดงภาพ 1-2)
ในทันทีน้ นั ก็ได้มีแสงสว่างเจ้าปรากฏล้อมรอบคนเหล่ านั้น และทุกคนได้ลม้ ลงด้วย ความกลัว แต่มี
เซาโลเพียงผูเ้ ดียวที่ได้ยนิ เสี ยงพูดกับท่านอย่างชัดเจนว่า
“เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่ มเหงเราทาไม?”
เซาโลรู ้ไหมว่า ใครพูดกับท่าน ? (ให้เวลาอภิปราย)
“พระองค์ เป็ นใคร” เซาโลถาม.... องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตอบว่า
“เราคือเยซู ผ้ ทู เี่ จ้ าได้ ข่มเหง จงลุกขึน้ และเข้ าไปในเมืองแล้ วจะมีคนบอกเจ้ าว่ าจะต้ องทาอะไร”
เมื่อเซาโลลุกขึ้น ท่านจึงได้รู้วา่ ตาของท่าน ได้บอดไปเสี ยแล้ว พวกผูช้ ายที่มากับท่านได้นาํ ท่านไปที่บา้ น
ของยูดาส และปล่อยท่านไว้ที่นนั่ เซาโลอยูใ่ นความมืด 3 วัน น้องๆคิดว่า ท่านจะอยูใ่ นสภาพอย่างไร? (ขอให้
น้องๆพูดถึงความรู ้สึกของเขาเมื่อถูกปิ ดตา) และในระหว่าง 3 วันนี้ เซาโลไม่กินอาหารหรื อดื่มนํ้าเลย
การเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์ได้เกิดขึ้น เซาโลได้วางแผนว่าจะไปตามหาพวกคริ สเตียนที่เมืองดามัสกัส
เพื่อจะจับไปขังคุ กที่กรุ งเยรู ซาเล็ม พวกคริ สเตียนจะถูกฆ่าด้วย แต่บดั นี้ เซาโลได้กลายเป็ นตาบอดนัง่ อยู่ตาม
ลําพัง และได้รับการเปลี่ ยนแปลง สามวันนี้ เป็ นเวลานานพอที่จะทําให้เซาโลคิดถึ งอดี ต และคิดถึงหลายสิ่ งที่
ท่านได้ทาํ กับพวกคริ สเตียน
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ในเวลาเดียวกันนั้น พระเจ้าทรงตรัสกับคริ สเตียนคนหนึ่ง ชื่อ อานาเนีย กิจการ 9 :10-20 พระเจ้าทรงบอก
ให้เขาไปที่บา้ นยูดาส และบอกถึงสิ่ งที่เขาต้องทําเมื่อไปถึงที่นนั่ อานาเนี ยจะต้องวางมือบนเซาโลชาวเมืองทาร์
ซัส เพื่อท่านจะมองเห็ นได้อีกครั้ง น้ องๆ คิดว่ าอานาเนียจะรู้ สึกอย่ างไร? สมมติวา่ น้องๆ เป็ นพวกคริ สเตียน
และรู ้ถึงจุดประสงค์การมาดามัสกัสของเซาโล แต่เวลานี้ พระเจ้าทรงต้องการให้เขาไปหาเซาโล ดูเหมือนว่าเป็ น
การเสี่ ยงอันตรายมาก แต่พระเจ้าตรัสอีกครั้งหนึ่งว่า “จงไปเถิด เพราะว่ าคนนั้นเป็ นภาชนะที่เราได้ เลือกสรรไว้
สาหรับจะนานามของเราไปยังประชาชาติ กษัตริย์และพวกอิสราเอล” ดังนั้น อานาเนียจึงเชื่อฟังพระเจ้าและได้
ไปยังบ้านยูดาส
เซาโลรู ้วา่ อานาเนียกําลังจะมาพระเจ้าได้ ทรงสําแดงนิมิตให้ท่านรู ้วา่ ท่านจะมองเห็นได้อีก ครั้งหนึ่ ง เมื่อ
อานาเนี ยวางมือและอธิ ษฐานเผื่อท่าน ในทันใดนั้นก็มีสิ่ง หนึ่ งคล้ายๆ เกล็ดปลาหลุดออกมาจากตาเซาโล ท่าน
จึงมองเห็นได้อีก
คาถาม น้องๆคิดว่าอะไรเป็ นสิ่ งน่ าตื่นเต้นที่สุดสําหรับเซาโล เป็ นตอนที่ท่านมองเห็ นได้อีกครั้งหนึ่ งใช่ไหม?
ทําไม? (ให้เวลาอภิปราย)
หลังจากนั้น เซาโลได้รับบัพติสมาในนํ้า และรับประทานอาหารทําให้ท่านมีกาํ ลังขึ้น ท่านได้ไปประกาศ
เทศนาในธรรมศาลา และประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซู (ชี้ แจงให้นอ้ งๆ เข้าใจว่า ภายหลังเซาโลถูกเรี ยกว่า
เปาโล ชื่อเซาโลเป็ นชื่อแบบยิว (กิจการ 23:9) แต่เมื่อเป็ นคริ สเตียนแล้วชื่อของท่านได้เปลี่ยนเป็ น “ เปาโล”)
เราคิดว่า เปาโลได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจากผูท้ ี่เคยเกลียดชังคริ สเตียนมาเป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรง
สถิตอยูด่ ว้ ยได้อย่าง?
จากข้อท่องจํา 2 โครินธ์ 5:17 จะบอกให้นอ้ งๆ รู ้วา่ เป็ นไปได้อย่างไร ให้เรามาอ่านพระคัมภีร์ขอ้ นี้ดว้ ย
“เหตุฉะนั้น ถ้ าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้น้ ันก็เป็ นคนใหม่ แล้ว สิ่ งสารพัดที่เก่ าๆก็ล่วงไป นี่แน่ ะกลายเป็ นสิ่ ง
ใหม่ ท้งั นั้น”
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ให้อภิปรายถึงการเปลี่ ยนแปลงในชี วิตของเปาโล เมื่อพบกับพระเยซู แล้วเปรี ยบเทียบกับชี วิตของน้องๆ
เองว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
(แสดงภาพ 1-3 )
ให้นอ้ งๆ ทุกคนหลับตาก้มศีรษะและถามว่ามีใครบ้างที่อยากจะเป็ นคนใหม่ ให้เขามีอิสระในการตัดสิ นใจ
คนตัดสิ นใจยกมือขึ้นโดยให้คนอื่นยังคงหลับตาก้มศีรษะอยูก่ ่อน
ยํ้าให้นอ้ งๆ เข้าใจว่าการกลับใจของท่านเปาโลนั้น จากพระเจ้า เราจะต้องตัดสิ นใจเหมือนกับเปาโลที่จะ
เข้าไปอยูใ่ นทางที่ถูกต้องและให้ชีวติ ของเราเป็ นที่ถวายเกียรติแด่พระเยซูคริ สต์

กิจกรรม
1.ให้ ทาหนังสื อแบบฝึ กหัดบทที่ 1
2.แสดงละครสั้ น เกี่ยวกับเรื่ องในกิ จกรรมบทที่ 9 ซึ่ งมีตวั ละครคือ เปาโล เจ้าหน้าที่ของสภาแซนฮิดริ น พวก
ทหาร อานาเนี ย และคนที่ ทาํ เสี ยงของพระเจ้า ถ้ามี เสื้ อคลุ ม ให้นาํ มาด้วยให้แสดงตามโครงเรื่ องต่อไปนี้
เปาโล ได้รับจดหมายรับรองจากสภาแซนฮิดริ น เปาโลตาบอดในขณะเดินทางไปดามัสกัสและถูกนําเข้า
ในเมือง อานาเนียได้รับคําสัง่ จากพระเจ้าให้ไปหาเซาโล (ให้คนหนึ่ งอ่านคําตรัสของพระเจ้า ในกิจการ 9:11-12
และ 15 ,16 เมื่ออ่านถึงข้อ 12 ควรหยุดนิดหนึ่งรอการตอบสนองของอานาเนีย อานาเนียเดินทางไปหาเซาโล)
3. เชิญแขกพิเศษ ในคริ สตจักรมาเป็ นพยานการกลับใจใหม่ให้เด็กๆ ฟัง “ชีวติ ใหม่ในพระคริ สต์”
- ชีวติ ก่อนพบพระเยซู (ชีวติ เก่า) เป็ นอย่างไร?
- รับเชื่อพระเยซูได้อย่างไร?
- ชีวติ ที่รับเชื่อพระเยซูแล้ว (ชีวิตใหม่) เป็ นอย่างไร?
-มีอะไรได้รับการเปลี่ยนแปลงบ้าง?
ถ้าไม่มีแขกพิเศษก็คุณครู เองหรื อตัวอย่างชี วิตของคนอื่นที่ครู รู้จกั มาแบ่งปั นแก่เด็กๆ เพื่อหนุ นใจเด็กๆให้
กลับใจใหม่ รับชีวติ ใหม่ในพระคริ สต์เหมือนเปาโล
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4.ทาพิพธิ ภัณฑ์ ชีวติ เปาโล ช่ องที่ 1

เฉยแบบฝึ กหัด
เ

เป็ นฟาริ สี

ซ

เห็นชอบ

า

กับการฆ่า

โ

สเทเฟน

ล

ผูท้ าํ การข่มเหง

เ

เชื่อในพระเยซู

ป

ให้ความรัก

า

แก่ผอู ้ ื่น

โ

ประกาศ

ล

ข่าวประเสริ ฐ
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บทที่ 2 เป็นพยานอย่างกล้าหาญ
เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้ถึงความกล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริ ฐของท่านเปาโล และหนุ นใจให้นอ้ งๆแบ่งปั นข่าว
ประเสริ ฐให้แก่คนอื่นอย่างกล้าหาญ

ข้ อท่ องจา
“...โปรดประทานให้ผรู ้ ับใช้ของพระองค์ กล่าวถ้อยคําของพระองค์ดว้ ยใจกล้า” กิจการ 4 : 29

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 9 :20-31

ข้ อคิดสาหรับครู
เมื่อเปาโลได้รับความรอดแล้ว ท่านไม่ได้อยู่เงี ยบๆแต่ได้ประกาศเรื่ องของพระเยซู โดยทันที และอย่าง
กล้าหาญ ความร้อนรนนี้ ได้นาํ ท่านให้พบกับความยุ่งยากตลอดชี วิต แต่ผลอันถาวรได้เกิ ดขึ้นเนื่ องจากกระทํา
นั้นมีมากจนประเมินค่าไม่ได้ เพราะว่าชี วิตของท่านทําให้หลายคนรู ้จกั ข่าวประเสริ ฐ คริ สตจักรมีกาํ ลังเข้มแข็ง
และมีคริ สเตียนเพิม่ มากขึ้น “ถ้ าท่ านเปาโลนิ่งเงียบจะมีอะไรเกิดขึน้ ?” คริ สตจักรหลายแห่ งจะไม่เกิดขึ้น จะไม่
มี จดหมายที่ เขี ยนถึ งคริ สตจักรต่างๆ ในพระคัมภี ร์ใหม่ที่เขี ยนโดยท่าน ความกล้าหาญ ได้นาํ ความทุ ก ข์
ลําบากมาถึงท่าน แต่ที่สาํ คัญที่สุดคือการรับใช้ของท่านนั้นเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
เด็ก ๆชั้นประถมปลายโตพอที่ จะเข้า ใจ ว่า การรั บ ใช้พ ระเจ้า ไม่ ใ ช่ ง่ า ยเสมอไป

ถ้า เขาได้รับ ฟั ง ข่ า ว

ประเสริ ฐเฉพาะในเรื่ องที่ดีงามอย่างเดี ยว เขาก็ประหลาดใจเมื่อมีปัญหาเกิ ดขึ้น พยายามสอนให้เขาเข้าใจการ
ประเมิ นค่าการรั บใช้ การทําให้พระเจ้าพอพระทัยนั้น เป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดในชี วิตของเราและคุ ม้ ค่าที่ เราจะ
ยอมรับใช้ดว้ ยความลําบาก

นาสู่ บทเรียน
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ตอบคําถามต่อไปนี้
1.น้องๆเคยพูดเรื่ องพระเยซูให้เพื่อนฟังไหม?
2.พูดอะไรบ้าง?
3.เพื่อนๆตอบสนองอย่างไรบ้าง?
แสดงละคร โดยเลือก 2 คน สมมติวา่ คนหนึ่ งเป็ นคริ สเตียน อีกคนหนึ่ งไม่เป็ นคริ สเตียนให้คนที่เป็ นคริ ส
เตียนพูดเรื่ องพระเจ้า ให้เพื่อนที่ไม่เป็ นคริ สเตียนฟัง
บทเรียนจากพระคัมภีร์
จากบทเรี ย นอาทิ ตย์ที่ แล้ว น้องๆจําได้ไ หมว่า ในทันที ที่เปาโลเห็ นได้อีกครั้ ง หนึ่ งท่า นก็ รับประทาน
อาหารเพื่อจะมีกาํ ลังและเริ่ มเทศนาในธรรมศาลาที่เมืองดามัสกัส (แสดงภาพ 2-1) เมื่อก่อนท่านได้ข่มเหงและ
ต่อต้านพวกคริ สเตียนอย่างมาก มีขอ้ โต้แย้งในทุกสิ่ งที่พวกคริ สเตียนพูด แต่บดั นี้ ท่านกําลังทําในสิ่ งตรงกันข้าม
คือเห็นด้วยกับทุกสิ่ งที่พวกคริ สเตียนชื่อและได้เทศนายืนยันสิ่ งเหล่านั้นด้วย (อ่านกิจการ 9:22 ดังๆ)
คําว่า “กําลังทวีข้ ึน” ในข้อนี้ หมายถึงว่าเปาโลได้เทศนาโดยฤทธิ์ เดชของพระเจ้า น้องๆคิดว่าพวกยิวคิดว่า
อย่างไร เมื่อเห็นเปาโลเทศนาอย่างกล้าหาญ (อภิปราย) ท่านทําให้พวกยิวงงงันและไม่สามารถโต้แย้งพระวจนะ
ของพระเจ้า ผลของความกล้าหาญของท่านเป็ นอย่างไร? (ให้อ่านกิจการ 9:23ดังๆ) พวกยิวคิดว่า ถ้ากําจัดเปาโล
เสี ย ชี วิตของพวกเขาจะอยูอ่ ย่างสะดวกสบายมากขึ้น เปาโลได้พิสูจน์วา่ “พระเยซู ทรงเป็ นพระคริ สต์พระบุตร
ของพระเจ้า” แต่พวกผูน้ าํ ยิวไม่ตอ้ งการเชื่ อในสิ่ งที่เปาโลพูด พวกประชาชนเริ่ มพากันสนใจคําสั่งสอนของเปา
โลมากกว่าที่จะฟั ง พวกผูน้ าํ ศาสนา ดังนั้นพวกผูน้ าํ จึงคิดว่าจะต้องกําจัดเปาโลออกไป พวกเขารู ้ ดีว่าถ้าจะฆ่า
เปาโลนอกเมืองจะเป็ นการง่ายกว่า พวกเขาได้ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้ าประตูไว้ท้ งั กลางวัน และกลางคืน
เหล่าสาวก (พวกคริ สเตียน)ได้แอบรู ้แผนการร้ายนี้และนําไปบอกเปาโล ท่านจึงรู ้วา่ ไม่มีความปลอดภัยอีก
ต่อไปที่เมืองดามัสกัส พวกยิวจะต้องหาทางทําร้ายหรื อฆ่าท่านเสี ย ไม่ชา้ ก็เร็ วและท่านรู ้วา่ ยังมีงานของพระเจ้า
อีก มากที่จะต้องทํา ท่านจึงตัดสิ นใจว่าควรจะออกจากเมืองดามัสกัส แต่วา่ จะออกไปอย่างปลอดภัยได้อย่างไร?
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เราจะได้เห็ นตัวอย่างที่พระเจ้าทรงดู แลรักษาผูท้ ี่เชื่ อฟั ง และต้องการความช่ วยเหลื อจากพระองค์อย่างแท้จริ ง
พระเจ้าทรงใช้คริ สเตียนในเมืองดามัสกัสหาทางที่จะช่วยให้เปาโลมากขึ้น ถ้าเปาโลถูกฆ่าตาย เขาจะต้องสู ญเสี ย
ผูท้ ี่เป็ นพยานฝ่ ายพระคริ สต์ที่กล้าหาญและเพื่อนที่รักไปด้วย ดังนั้นจึงมีความเต็มใจที่จะพยายามช่วยเปาโลให้
หนีไปให้ได้
ในกลางคืน คืนหนึ่งพวกคริ สเตียนได้พาเปาโลไปที่กาํ แพงเมืองอย่างเงียบๆ เพื่อจะไม่ให้มีคนสังเกตเห็น
ได้ พวกยิวได้เฝ้ าอยู่ที่ประตูเมืองอาจจะคอยเงี่ยงหู ฟังที่หน้าต่าง แต่เหล่าสาวกได้เอาเปาโลใส่ เข่งใหญ่ผกู เชื อก
หย่อนออกนอกกําแพง (แสดงภาพ 2-2) และเปาโลได้หนี ไปอย่างปลอดภัย เมื่อหนี ออกจากเมืองดามัสกัสได้แล้ว
ท่านได้เดินทางไปที่อาระเบีย ต่อมาได้กลับที่ดามัสกัสอีกหลังจากนั้นสามปี ท่านได้เดินทางไปเยรู ซาเล็ม(กาลา
เทีย 1: 17 -18)
พวกคริ ส เตี ย นที่ ก รุ ง เยรู ซ าเล็ ม พูดว่า อย่า งไร? เมื่ อรู ้ ว่า เปาโลกลับใจเป็ นคริ ส เตี ย นและกํา ลัง เดิ นทาง
กลับมา? (ให้อภิปราย)
เมื่อเปาโลเดินทางถึงเยรู ซาเล็ม ท่านตกใจมากที่รู้วา่ พวกคริ สเตียนในกรุ งเยรู ซาเล็มยังไม่ลืม การข่มเหงที่
ท่านเคยทําต่อพวกเขา พวกเขาไม่กล้าที่จะเชื่อว่าเปาโลมีการเปลี่ยนแปลงภายในได้รวดเร็ วอย่างนี้ เขาทั้งหลายยัง
มีความกลัวต่อเปาโล และไม่เชื่ อว่าเปาโลเป็ นสาวกอย่างแท้จริ งและคิดว่าอาจจะเป็ นกลลวงที่เปาโลใช้เพื่อจะ
จับกุมพวกคริ สเตียนก็ได้
แต่มีท่านผูห้ นึ่ ง เชื่ อคําพยานของเปาโลท่านผูน้ ้ นั ชื่ อว่า บารนาบัส ที่หมายความว่า “ ลูกของที่ปรึ กษา”
หรือ “ลูกแห่ งการหนุนนา้ ใจ” บารนาบัสยืนยันว่า เปาโลนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริ งท่านได้เป็ นเพื่อน
กับเปาโลและพาเปาโลไปแนะนําตัวต่อพวกอัครทูต บารนาบัสรู ้ ดีว่าพวกยิวต่อต้านพวกคริ สเตียนอย่างรุ นแรง
ฉะนั้นการพูดถึงพระเยซูอย่างเปิ ดเผยเป็ นการเสี ยงต่ออันตราย แต่เปาโลกําลังประกาศอยูโ่ ดยไม่กลัว เมื่อผูน้ าํ คือ
บารนาบัสยอมรั บเปาโลก็ทาํ ให้คริ สเตียนคนอื่ นๆ ยอมรับท่านด้วย เปาโลทําอะไรในกรุ งเยรู ซาเล็ม? ให้เรา
ตรวจดูในกิจการ 9:29 จะเห็นว่าเปาโลมีกล้าหาญจริ งๆ ท่านได้กลับเข้าไปในเมืองที่เป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นเมืองที่ค
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ริ สเตียนถูกข่มเหง ท่านยังได้ประกาศพระนามของพระเยซู อย่างเปิ ดเผย ผลตามมาก็คือทําให้พวกที่นิยมกรี กหา
ช่องทางเพื่อจะฆ่าท่านเสี ย
เปาโล ไม่อยู่เงี ยบๆแต่เทศนาสั่งสอนพวกคริ สเตียนและช่ วยเหลื อคริ สตจักร (แสดง ภาพ 2-3 ) ท่านได้
ประโยชน์อะไรในการเป็ นพยานอย่างกล้าหาญต่อผูท้ ี่ไม่เชื่อ (ให้อภิปราย)งานของท่านเกิดผลหลายอย่าง
ถ้าเปาโลไม่ได้ประกาศอย่างกล้าหาญในทุ กแห่ งที่ ท่านไป คนจํานวนมากจะไม่มีโอกาสได้รับฟั งข่า ว
ประเสริ ฐ ถ้าเรามีความกลัวจนไม่กล้ากล่าวพระนามของพระเยซู อย่างเปิ ดเผยข่าวประเสริ ฐจะไม่แพร่ ไป เปาโล
ได้ประกาศในทุกแห่งที่ท่านพบผูค้ นและหลายคนที่ได้ยนิ การประกาศก็เชื่อและเป็ นคริ สเตียน
ให้ทบทวนข้อท่องจําวันนี้ดว้ ยกัน
“....โปรดประทานให้ ผ้ รู ับใช้ ของพระองค์ กล่ าวถ้ อยคาของพระองค์ ด้วยใจกล้ า” กจ.4 : 29 (ให้ ท่องด้ วยกัน
หลายๆครั้ง)
เปาโลเป็ นแบบอย่างที่ดีของคริ สเตียน เพราะท่านพูดอย่างกล้าหาญ ทําให้คริ สเตียนมีความกล้ามากขึ้น
(ขอให้คนหนึ่งอ่าน กจ. 9:31) มีคริ สตจักรเพิ่มมากขึ้นด้วย
ถ้าท่านเปาโลเงียบไม่พดู อะไร หลังจากรับเชื่ อแล้ว ชี วิตของท่านอยูอ่ ย่างสบาย แต่ท่านไม่ประกาศงานรับ
รับใช้ก็จะไม่เกิดผล และเรื่ องนี้ก็ยงั เป็ นความจริ งสําหรับทุกวันนี้ดว้ ย มีคริ สเตียนหลายคนที่เป็ น
คริ สเตียนลับๆอาจจะมีความลําบาก ถ้าจะฝ่ ายพระเจ้าที่จะประกาศข่าวประเสริ ฐกับคนอื่นอาจจะไม่ถึงกับต้อง
เสี ยชี วิตในการพูด อย่างกล้าหาญเพื่อพระคริ สต์ แต่เราจะต้องสู ญเสี ยบางอย่างไป เช่น... เสี ยเพื่อน ถูกเยาะเย้ย
แต่วา่ ความกล้าหาญของเราจะนําคนอื่นมาพบกับพระคริ สต์ซ่ ึ งเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
พระเจ้าทรงประทานความกล้าหาญแก่เราเหมือนกับที่ทรงประทานให้แก่ท่านเปาโล โดยการเจิมด้วยพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ใช้เวลา 2-3 นาทีที่จะอธิ ษฐานขอพระเจ้าให้มีความกล้าและให้หนุ นใจน้องๆ แต่ละคน
อธิ ษฐานออกเสี ยงที่จะขอพระเจ้าช่วย ให้มีความกล้าในการเป็ นพยาน และครู เน้นถึงความจําเป็ นที่ควรจะได้รับ
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การเติ ม เต็ม ด้วยพระวิญญาณบริ สุ ท ธิ์ ผูซ้ ่ ึ ง ได้ท าํ ให้ค ริ ส ตจัก รในสมัย นั้นมี ค วามกล้าในการเป็ นพยานและ
พระองค์จะทรงทําในทุกวันนี้เช่นเดียวกัน หนุนใจผูท้ ี่ยงั ไม่ได้รับการเติมเต็มด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ถ้ามี น้องๆที่ ยงั ไม่ รับไม่ เชื่ อ ก็เป็ นโอกาสที่ ครู จะชัก ชวนเขาให้ตอ้ นรั บพระเยซู อธิ บ ายให้เข้าใจอย่า ง
ชัดเจนว่า พระวิญญาณจะนําเขาในทางที่ถูกต้องเมื่อเป็ นคริ สเตียน

กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 2
2.กระดาษปริศนา
เตรี ยมกระดาษสี ขาว ไม้จิ้มฟั น และโคมไฟที่ติดดวงไฟ ให้นอ้ งๆ เขียนข้อท่องจําบนกระดาษสี ขาวใช้ไม้
จิ้มฟั นจุ่มนํ้ามะนาวเขียนแทนปากกา เมื่ อเขียนเสร็ จแล้วปล่อยให้แห้ง และให้ขึงกระดาษข้างดวงไฟที่มีแสง
สว่าง เมื่อกระดาษร้อนจะมองเห็นตัวหนังสื อที่เขียน
อภิปรายถึงความเกี่ยวข้องของกิจกรรม ที่เราทํากับการเป็ นพยานอย่างกล้าหาญ (เป็ นการต่อต้าน
คริ สเตียนที่ไม่ยอมเปิ ดเผยตัวเอง) คําพูดที่มองไม่เห็น หรื อว่าคําพูดที่เห็นได้เมื่อถูกแสงไฟ เราจะทําดีที่สุดสําหรับ
พระเจ้า โดยการเป็ นคริ สเตียนลับๆ หรื อว่าจะต้องเป็ นพยานอย่างกล้าหาญ

3.แยกกลุ่มอภิปราย
แบ่งกลุ่มๆละ 3-4 คน แจกกระดาษที่เขี ยนคําถามหนึ่ งข้อไว้ แล้วจากคําถามข้างล่างให้แต่ละกลุ่มคุ ยกัน
ตามคําถามที่ได้และเสนอรายงานตามที่ได้อภิปรายกันในกลุ่มคําถามมีดงั ต่อไปนี้
1.เราต้องพบกับปั ญหาอะไร เมื่อเป็ นพยานเรื่ องของพระเจ้า ? จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร?
2.การเป็ นพยานกับเพื่อนและกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อนคนไหมง่ายกว่ากัน? เพราะอะไร?
3.เวลาไหนที่เป็ นโอกาสเหมาะในการเป็ นพยาน? และวิธีไหนเป็ นวิธีที่ดีในการเป็ นพยาน?
4.ให้อ่าน ลูกา 12 : 8 , 11-12 และกิจการ 1: 8 ข้อ พระคัมภีร์เหล่านี้ช่วยในการเป็ นพยานอะไรบ้าง?

4.ทาพิธภัณฑ์ ชีวติ ของเปาโลช่ องที่ 2
21

22

23

24

บทที่ 3 เปาโลกับหมอผี
เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อให้น้องๆ รู ้ ว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์ อํานาจเหนื อผีมารซาตาน และให้น้องๆไม่ตอ้ งกลัวผีมารซาตานอีกต่อไป
เพราะพระเจ้าของเรายิง่ ใหญ่กว่าผีมารซาตาน

ข้ อท่ องจา
“เพราะว่าพระองค์ผทู ้ รงอยูใ่ นท่านทั้งหลาย เป็ นใหญ่กว่าผูน้ ้ นั ที่อยูใ่ นโลก 1ยอห์น 4 : 4

ข้ อพระคัมภีร์ กิจการ 13 : 1- 12
ข้ อคิดสาหรับครู
ในบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี น้องๆได้เรี ยนรู ้วา่ พระเจ้าทรงมีฤทธิ์ อํานาจเหนื อผีมารซาตานอย่างไรบ้าง ? น้องๆมี
ความกลัวหลายอย่างแม้ว่าเขาจะไม่รู้อะไร ความกลัวเหล่านี้ อาจจะเกิ ดขึ้นจากผีมารซาตาน ในสังคมทุ กวันนี้
ความเชื่ อในด้านไสยศาสตร์ มากขึ้น ทําให้เด้กมีความสงสัยในเรื่ องอํานาจลึกลับเหล่านี้ เป้ าหมายพื้นฐานของ
บทเรี ยนก็คือความเข้าใจในความจริ งที่วา่ พระเจ้ายิง่ ใหญ่กว่าซาตาน
ท่านเปาโลได้พบผูท้ ี่ ขดั ขวางในการเดิ นทางไปเป็ นมิชชันนารี ครั้ งแรก เมื่ อเดิ นทางไปถึ งเมื องปาโฟส
ซาตานได้พยายามขัดขวางข่าวประเสริ ฐ เปาโลไม่เพียงแต่คน้ พบที่ มาของการขัดขวางเท่านั้น แต่ยงั สามารถ
เอาชนะการกระทําเหล่านั้นโดยฤทธิ์ อาํ นาจของพระเจ้า หนุนใจให้หลายคนเชื่อคําพุดของท่าน

นาสู่ บทเรียน
“ติดภาพ” เตรี ยมกระดาษโปสเตอร์ แผ่นใหญ่ นําหนังสื อพิมพ์หรื อวารสารเก่ามาหลายๆเล่ม ให้น้องๆ
หาภาพหรื อข้อความจากหนังสื อเหล่านั้นที่คิดว่าสําคัญ และยิ่งใหญ่มาก แต่ไม่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพระเจ้า ให้ตดั
ออกและทากาวติดบนกระดาษแผ่นใหญ่ ที่เตรี ยมไว้เขียนบนกระดาษว่า “พระเจ้ ายิ่งใหญ่ กว่ า” และหนุนใจให้
น้องๆบอกถึงเหตุผลที่ได้เลือกภาพที่ติดไว้
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พระเจ้ายิง่ ใหญ่กว่า ......
บทเรียนจากพระคัมภีร์
ในบทเรี ยนวันนี้ เราจะดูเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้นกับชี วิตเปาโลที่ทาํ ให้เห็ นว่าพระเจ้า มีฤทธิ์ อํานาจเหนื อของ
ซาตาน เปาโลและบารนาบัสเตรี ยมพร้อมที่จะออกเดินทางไปเป็ นมิชชันนารี ครั้งแรก พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรง
ปรากฏให้เห็นถึงความต้องการของคริ สตจักรที่อนั ทิโอก ดังนั้นเมื่อได้อธิ ษฐานทั้งสองคนก็ได้ออกเดินทางทันที
(แสดงภาพ 3-1) ทําไมเขาทั้งหลายต้องวางมือบนเปาโลและบารนาบัสก่อนออกเดินทาง? (ให้เวลาอภิปราย) ทุก
ครั้ งที่ เราจะออกไปทํางานรั บ ใช้พระเจ้า เราควรอธิ ษ ฐานก่ อนเพราะมารซาตานจะพยายามทํา ทุ ก อย่างเพื่ อ
ขัดขวางงานของพระเจ้าชีวติ ของมิชชันนารี ในสมัยก่อนมีความทุกข์ลาํ บากมากกว่ามิชชันนารี ในสมัยนี้มาก
เขียนถึงความแตกต่างในการเดิ นทางของมิชชัน่ นารี สมัยก่อนกับสมัยนี้ (บนกระดาน) ให้เปรี ยบเทียบถึ ง
ระยะทาง วิธีการเดิ นทางความเร็ วของการเดิ นทาง... ถ้ามีแผนทีประกอบคําอธิ บาย ดูจุดต่างๆ ที่มิชชันนารี
เดินทางไปถึงอาจจะเป็ นในป่ า ข้ามนํ้า ข้ามภูเขา เป็ นต้น
สมัยก่อน

สมัยปัจจุบัน

เดินเท้า

รถยนต์

เรื อ

เครื่ องบิน

....................

…………

………......

………...

คาถาม อะไรคื อเป้ าหมายของการเดิ นทางของมิชชั นนารี ? (ให้น้องๆ ตอบคําถามและให้หาคําตอบจากคํา
ปริ ศนาในหนังสื อแบบฝึ กหัด)
เมื่อเปาโลและบารนาบัสออกเดิ นทางไปเป็ นมิชชันนารี ครั้งแรกนั้น ทั้งสองมีจุดประสงค์ในจิตใจเพียง
ประการเดียว คือไปเพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐ เมื่อเดินทางไปถึงแห่งก็ได้ประกาศสัง่ สอนทันที
มีสิ่งสําคัญ 2 ประการที่จะต้องจดจําเกี่ยวกับการเดินทางครั้งแรกของเปาโลและบารนาบัส
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ประการแรก เขาไปทําไม? ไปเพื่อประกาศข่าวประเสริ ฐแก่คนเป็ นจํานวนมากที่ยงั ไม่เคยได้ยินเรื่ องของ
พระเยซูน้ นั ให้เขาได้กลับใจใหม่มาเชื่อในพระเยซู
ประการที่สอง ใครส่ งเขาไป? เป็ นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ข่าวประเสริ ฐหรื อข่าวดีน้ นั จะถูกแพร่ ใน
หมู่คนต่างชาติ เช่นเดี ยวกับในหมู่ของคนยิว พระเจ้าได้ตรัสกับคริ สตจักรอันทิโอก ทางพระวิญญาณบริ สุทธิ์
และสั่งให้ส่งเปาโลกับบารนาบัสออกไปเป็ นมิชชันนารี (ขอให้ อ่าน กิจการ 13: 2-3)
การเดิ นทางกําลังดําเนิ นต่อไป เปาโลและบารนาบัสได้ตกลงใจที่จะให้ยอห์นมาระโก ซึ่ งเป็ นหลายชาย
ของบารนาบัสร่ วมเดิ นทางไปด้วยเพื่อเป็ นผูช้ ่ วย ทั้งสามคนได้หยุดแห่ งแรกที่เกาะไซปรัสเป็ นสถานที่ พิเศษ
สําหรับบารนาบัสเพราะท่านเกิ ดที่นั่น บางที อาจจะมี ญาติ พี่น้องของท่านบางคนที่ ยงั อาศัยอยู่ที่เกาะนี้ เกาะ
ไซปรัสยังมีความหมายสําคัญอื่นๆอีกด้วย มียวิ อาศัยอยูท่ ี่นี่เป็ นจํานวนมาก เกาะไซปรัสเป็ นศูนย์กลางของธุ รกิจ
การค้า และมีคริ สเตียนหลายคนอาศัยอยูท่ ี่นนั่ ด้วย ทําไมสิ่ งต่างๆ เหล่านี้จึงมีความสําคัญมาก? (ให้อภิปราย)
เมืองแรกที่เปาโลเทศนาชื่อเมืองอะไร? เมืองซาลามิช จะมีใครชี้ สถานที่ต้ งั ของเมืองนี้ บนแผนที่ได้ไหม?
(ให้นอ้ งๆดูแผนที่) (แสดง 3 – 2 ) สมัยนั้นยังไม่ได้สร้างอาคารที่ใช้เป็ นโบสถ์ สถานที่จะสอนที่ดีสุดคือ ธรรม
ศาลา (ธรรมศาลาเป็ นสถานที่ที่พวกยิวนมัสการพระเจ้า) แม้ว่าเปาโลจะถูกเรี ยกให้เป็ นมิชชันนารี สําหรับคน
ต่างชาติ แต่ท่านก็ยงั เปิ ดโอกาสให้คนยิวได้ยินได้ฟังด้วย ท่านจึงได้ประกาศพระ-วจนะของพระเจ้าในธรรม
ศาลานั้น โดยพูดถึงการที่พระเยซู ได้ทรงวายพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อเขาทั้งหลายและทุกคนจะได้รับชี วิตนิ
รันดร์ ถา้ เชื่อวางใจในพระองค์เขากล่าวเพียงง่ายๆ แต่เต็มไปด้วยฤทธิ์ อํานาจเพราะเป็ นข่าวแห่ งพระคุณของพระ
เจ้า
บางเมืองที่เปาโลและบารนาบัสได้ไปประกาศนั้น มีคนยิวหลายคนเกิ ดความไม่พอใจ พวกเขาไม่เชื่ อว่า
พระเยซู ทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์และคิดว่าพระเยซู ดูหมิ่นพระเจ้า เมื่อพูดว่าพระองค์เป็ นพระคริ สต์ แม้วา่ จะถูก
ต่อต้านแต่ท่านก็ไม่เลิ กล้มและยังประกาศต่อไป หลายอาทิตย์ผ่านไปเปาโลบารนาบัสและยอห์นมาระโกได้
เดิ นทางไปทัว่ เกาะ และได้ประกาศข่ าวประเสริ ฐของพระเยซู คริ สต์จากหมู่บ ้านหนึ่ งไปหมู่บา้ นหนึ่ ง พวก
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ชาวเมืองไซปรัส จําเป็ นต้องได้ยินได้ฟังเรื่ องของพระคริ สต์ เพราะว่าพวกเขาทั้งหลายกราบไหว้พระของกรี ก
มากมาย เปาโลและบารนาบัสหนุนใจ ให้พวกชาวเมืองนั้นหันจากการกราบไหว้รูปเคารพเสี ย ให้มนัสการพระ
เยซู คริ สต์และรับใช้พระองค์ ในที่ สุดหลายอาทิ ตย์ต่อมาก็ได้เดิ นทางไปถึ งทางตอนใต้ของเกาะไซปรั ส (ให้
น้องๆบอกสถานที่ชื่อเมืองปาโฟส ) ถึงเมืองปาโฟสเป็ นแหล่งที่หยุดสุ ดท้าย พระเจ้าจะทําให้สถานที่น้ ี เป็ นที่น่า
จดจําของการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ปาโฟสเป็ นเมืองหลวงของเกาะไซปรัส มีคนอาศัยอยู่ในเมืองนี้ เป็ นจํานวนมาก
เปาโลและบารนาบัสได้ประกาศข่าวประเสริ ฐกับชาวเมื องนี้ เหมือนกับเมืองอื่นๆ ประกาศกับแก่ คนยิวแล้วก็
ประกาศกับคนต่างชาติเพราะว่า ปาโพสเป็ นเมืองหลวง มีผวู ้ า่ ราชการเมืองไซปรัสชื่ อว่า เสอร์ จีอสั เปาโล (ให้
เขียนชื่ อบนกระดาน) เมื่อผูว้ า่ ราชการได้ยินข่าวเรื่ องการสอนของเปาโลและบารนาบัส จึงได้ขอให้ท้ งั สองท่าน
ไปประกาศข่าวประเสริ ฐที่สภาเมือง
คาถาม น้องๆ คิดว่า เปาโลและบารนาบัสรู ้สึกอย่างไร? เมื่อเขารู ้ว่าผูร้ าชการเมืองต้องการฟั งคําสอนของท่าน?
อะไรจะเกิ ดขึ้นถ้าพวกอัครทูตทําให้ผวู ้ ่าราชการเมืองเชื่ อและเป็ นคริ สเตียน? (ให้เวลาอภิปรายถึ งการที่อาจจะ
เป็ นไปได้)
ในที่ สุ ดเปาโลและบารนาบัส ได้เข้า ไปอยู่ต่อหน้า ผูว้ ่า ราชการ (แสดงภาพ 3 – 3) เปาโลได้พูดถึ ง ข่ า ว
ประเสริ ฐต่อผูว้ ่าราชการเหมือนกับที่ได้บอกชาวเมืองคนอื่นๆ หลังจากนั้นไม่นานก็มีปัญหาเกิ ดขึ้น คือขณะที่
เปาโลกําลังบอกเรื่ องพระเยซู อยู่น้ นั มีชายคนหนึ่ งชื่ อ เอลี มาส พยายาม ทําให้ท่านหยุดพูด คําถาม เอลีมาส
เป็ นใคร? กิจการ 13 : 6- 8 บอกอะไรบ้าง? ทําไมเขาไม่อยากให้ผวู ้ า่ ราชการฟังข่าวประเสริ ฐ? (ให้เวลาอภิปราย)
คนยิวเรี ยกคนทําวิทยาคมว่า บารเยซู แต่คนกรี กเรี ยกว่า เอลี มาส สามารถทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้
อย่างแม่นยํา ดังนั้นเขาจึงเป็ นคนพิเศษสําหรับผูว้ า่ ราชการ
คาถาม เอลีมาสได้รับอํานาจมาจากไหน? ทําไมจึงคิดอย่างนั้น? (ให้เวลาอภิปราย) ได้รับอํานาจจากมารซาตาน
ไม่ช้า เปาโลก็รู้แผนการของเอลี มาส (อ่าน กิจการ 13 : 9 – 11 เพื่อจะรู ้ ว่า เปาโลมี ท่าที ต่อเอลี มาส
อย่างไร? ) ทําไมพระเจ้าทรงทําให้เอลี มาสตาบอด?(ให้เวลาอภิปราย) พระเจ้าทรงสําแดงให้รู้วา่ พระองค์ฤทธิ์
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อํานาจเหนื อมารซาตาน แล้วสิ่ งพิเศษสุ ดก็ได้เกิดขึ้น (อ่ าน กิจการ 13 : 12 ) ผูว้ า่ ราชการเชื่ อข่าวประเสริ ฐที่เปา
โลกล่าวและได้รับความรอดให้นอ้ งๆ อ่านข้อท่องจําด้วยกัน

“เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลาย

เป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก”

1 ยอหน์ 4 : 4
พระเจ้าทรงมีฤทธิ์ อํานาจมากกว่าอํานาจของเอลีมาสอย่างไร? ผีมารกําลังทํางานอยู่ทุกวันนี้ มันพยายาม
บิดเบือนและขัดขวางไม่ให้ผคู ้ น ได้ยินและทําให้คริ สเตียนท้อใจและไม่ยอมแบ่งปั นความเชื่ อของเขาต่อคนอื่น
แต่เราต้องจําไว้วา่ ฤทธิ์ อาํ นาจของพระเจ้านั้นยิง่ ใหญ่กว่าการโจมตีของผีฤทฺ ธ์ ิ อํานาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทํา
ให้เรามีความกล้าในการเป็ นพยานและมีชยั ชนะ
หนุ นใจให้น้องๆ แบ่งปั นกับเพื่อนๆในอาทิตย์น้ ี ว่า การมีพระเยซู ไว้ในจิตใจนั้นมีความหมายอะไรบ้าง
ถ้ามีนอ้ งๆที่ยงั ไม่เชื่อครู อาจจะต้องชักชวนและแนะนําให้เขารับเชื่ อใน พระเยซู ผมู ้ ีฤทธิ์ อํานาจสามารถคุม้ ครอง
เราไว้ทุกวันเวลา

กิจกรรม
1. ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 3
2. เกมส์ เปิ ดปิ ดคิดสนุก
น้องๆ จะรู ้ สึกสนุ กสนาน ถ้ามีการทบทวน ข้อท่องจําโดยการเล่นเกมส์ หาคํา ให้เตรี ยมแผ่นคําปริ ศนา
ดังนี้ โดยเขียนข้อท่องจํา หรื อชื่อคน เช่น
.... เปาโล ยอห์น หรื อสถานที่ต่างๆ เช่ น เยรู ซาเล็ม ดามัสกัส บนกระดาษแผ่นล่าง เอากระดาษแข็งอีก แผ่น
หนึ่งปิ ดข้างบนใหญ่เท่าแผ่นแรก และตัดกระดาษแผ่นบนเป็ นแผ่นเล็ก (คล้ายๆ ตัวต่อ เขียนเลขกํากับไว้ทุกๆชิ้น
แบ่งเด็กๆออกเป็ น 2 กลุ่ม เพื่อทายคําปริ ศนาแข่งขันกันหรื อให้ทายแข่งกันทีละคู่ให้แต่ละกลุ่มหรื อคนหนึ่ งเลือก
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เลขบนแผ่นกระดาษ เมื่ อเลื อเลขไหนก็ให้เปิ ดแผ่นนั้นออก ให้ผลัดกันเลื อกครั้ งละ 1 ชิ้ น จนกว่าฝ่ ายใดจะ
สามารถทายได้วา่ คําที่ซ่อนอยูน่ ้ นั คืออะไร ฝ่ ายไหนทายถูกก่อน ฝ่ ายนั้นชนะ

เฉลยแบบฝึ กหัด
มิชชันนารี เป็ นคนที่ สอนเรื่ องพระเยซู ( 8 )
มิชชันนารี เป็ นผูป้ ระกาศ ข่าวประเสริ ฐ ( 4 )
มิชชันนารี อาจจะไปประกาศประทศ จีน (5 ) หรื อประเทศ รัสเซีย ( 3 )
หรื อประเทศ ที่ไม่รู้จกั ( 6 ) พระเยซู มิชชันนารี จะเอา พระคัมภีร์ ( 1 ) และสิ่ งของ (2 )
และอาหารพิเศษ ( 7 ) ไปด้วย
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บทที่ 4 เปาโลถูกขวางที่ลสิ ตรา
เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อสอนให้รู้ว่า เปาโลถู กต่อต้านขัดขวางจากพวกยิวและเมื่ อเราเป็ นคริ สเตี ยนอาจจะพบปั ญหา หรื อ
ขัดขวางในการติ ดตามพระเจ้า แต่ ให้เราวางใจพระเจ้า เพราะพระองค์ท รงสามารถช่ วยเราให้ผ่า นพ้น ความ
ยากลําบากต่างๆได้

ข้ อท่ องจา
“ ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็ นที่ล้ ีภยั ของเขาในเวลายากลําบาก” สดุดี 37 : 39

ข้ อพระคัมภีร์ กิจการ 14 : 8 -23
ข้ อคิดสาหรับครู
มีคาํ สอนที่วา่ การมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระคริ สต์น้ นั ทําให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง มีสุขภาพดี และเต็มไปด้วยพระพร
ผูท้ ี่สอนอย่างนี้ควรจะสอนถึงการมีชยั ชนะเหนือการต่อต้านและปั ญหาโดยพระนามของพระคริ สต์ดว้ ย
ในบทเรี ยนอาทิ ตย์น้ ี แสดงให้เราเห็ นว่าเปาโลเป็ นผูม้ ี ค วามเชื่ อที่ ยิ่งใหญ่ มาก เขาถู กขว้างด้วยหิ นจน
เกื อบจะสิ้ นชี วิต เมื่ อเราจะต้องสอนให้เขามี ความเชื่ อในพระเจ้าและขอการช่ วยเหลื อจากพระเจ้า โดยการ
อธิ ษฐานอย่างจริ งจังแล้วสอนให้เขาเข้าใจถึ งการต่อสู ้ดว้ ย ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้คือ เราอาจจะพบปั ญหา
หรื อขัดขวางในการติดตามพระเจ้า แต่พระองค์จะทรงช่วยเราในความทุกข์ยากลําบากนั้น

นาสู่ บทเรียน
“เวลาของการช่ วยเหลือ” ให้คิดถึงเวลาที่ตอ้ งการความช่วยเหลือหรื อเมื่อเกิดความกลัวและไม่อยากอยูต่ าม
ลําพัง แจกกระดาษ ดินสอ ให้แต่ละคนวาดภาพเหล่านั้นไว้ เพื่อจะกล่าวถึงในตอนหลังของบทเรี ยนเมื่อเน้าถึ ง
เวลาที่พระเจ้าสามารถปกป้ องเรา เช่น ... ไปในที่มืดๆ คนเดียว... เมื่อเจ็บป่ วย .... เมื่อถูกคนอื่นข่มเหง .... เป็ นต้น
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
เปาโลและบารนาบัส ได้เดินทางไปหลายแห่ งในการเป็ นมิชชันนารี ครั้งแรก น้องๆจําสถานทีเหล่านั้นได้
ไหม? (ให้ทบทวนเรื่ องสถานที่โดยให้ดูแผนที) เปาโลและบารนาบัสต้องออกจากเมืองอิโคนิ ยูมอย่างรี บด่วน
เพราะท่านทั้งสองรู ้ พวกผูน้ าํ คนยิวและคนต่างชาติกาํ ลังวางแผนที่จะเอาหิ นขว้างท่านให้ตาย ดังนั้น ทั้งสองจึง
หนีไปที่เมืองลิสตราและเดอร์บีพร้อมทั้งทําการประกาศสั่งสอนที่น้ นั ด้วย อ่าน กิจการ 14 : 8-10
ขณะอยูท่ ี่เมืองลิสตรานั้นมีชายง่อย ตั้งแต่กาํ เนิ ดคนหนึ่ งมาฟั งคําสอนของเปาโลอย่างตั้งอกตั้งใจ เปาโลได้
สังเกตเห็นและเข้มนดูชายง่อยผูน้ ้ นั และเชื่ อว่าเขามีความเชื่ อที่จะหายโรค ดังนั้นท่านจึงร้องสั่งด้วยสั่งด้วยเสี ยง
อันดังว่า “จงลุกขึ้น ยืนตรง” คนง่ อยนั้นกระโดดขึ้นเดิ น (แสดงภาพ 4-1) เมื่ อหมู่คนเห็ นชายง่ อยนั้นเดิ นได้ก็
ประหลาดใจและมีคนตื่นเต้นเป็ นอันมาก คิดว่าเปาโลและบารนาบัสเป็ นพระพรของเขา จึงได้ถวายเครื่ องบูชา
แก่ท่านทั้งสอง อ่านกิจการ 14:11 -13
เปาโลและบารนาบัสมีท่าทีต่อพิธีการถวายเครื่ องบูชาของพวกชาวเมืองนั้นอย่างไร? (แสดงภาพ 4- 2)อ่ าน
กิจการ 14:14-18
ทําไมเปาโลและบารนบัสเสี ยใจ? (ให้นอ้ งๆตอบคําถามและให้ครู เน้นว่าเปาโล และบารนาบัสรู ้วา่ ท่านทั้ง
สองเป็ นคนธรรมดาและพระวิญญาณบริ สุท ธิ์ ได้ทาํ งานผ่า นชี วิตของท่ า น และรู ้ ดีว่า การสรรเสริ ญและการ
นมัสการนั้นเป็ นของพระเจ้าแต่ผเู ้ ดียว)
แต่มีพวกยิวบางคน มาจากเมืองอันทิโอกและเมืองอิโคนิ ยมู ซึ่ งเป็ นเมืองที่เปาโลและบารนาบัสเคยได้สั่ง
สอนมาก่ อน พวกยิวเหล่านี้ ได้มาที่ ลิสตราและได้ยุยงชาวเมืองว่า พวกมิ ชชันนารี เป็ นคนไม่ดี จนทําให้พวก
ชาวเมืองเอาหิ นขว้างเปาโล และลากท่านออกไปทิ้งไว้นอกเมือง เพราะคิดว่าท่านตายแล้ว (แสดงภาพ 4-3) แต่
พวกคริ สเตียนได้ลอ้ มท่านไว้ และเห็นว่าท่านยังไม่ตาย เมื่อรู ้สึกตัวท่านจึงลุกขึ้นและกลับเข้าไปในเมืองอีก ใน
วันรุ่ งขึ้นเปาโลและบารนาบัสได้เดิ นทางไปยังเมืองอื่นคือเมืองเดอร์ บี และได้เทศนาสั่งสอนที่เมืองนั้นด้วยใจ
กล้าหาญมาก ภายหลังได้กลับไปเมืองลิสตรา อิโคนิยมู และอันทิโอกอีกเพื่อหนุนใจพวกคริ สเตียนในเมืองนั้นให้
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เข้มแข็งขึ้น ได้แต่ต้ งั ผูป้ กครองไว้ในทุกคริ สตจักรและได้ถือศีลอดอาหารอธิ ษฐาน เพื่อมอบผูเ้ ชื่ อใหม่เหล่านั้น
ไว้ในการคุม้ ครองรักษาของพระเจ้า
ให้เราคิดถึงสาเหตุที่ทาํ ให้คนไม่ชอบฟั งข่าวประเสริ ฐ (น้ องๆมีก้อนหินที่เขียนข้ อความ กากับไว้ แล้ ว ช่ วย
หาคาเหล่ านั้น...... ความเกลียดการวิวาทและอื่นๆ ดูในสมุดแบบฝึ กหัดบทเรี ยนที่ 4) เราจะพบว่าสาเหตุที่ทาํ ให้
คนไม่ชอบฟังข่าวประเสริ ฐนั้นมีหลายอย่างด้วยกัน
พระคัมภีร์ได้พูดถึ งผูช้ อบธรรมที่พบความยากลําบาก บางครั้งคริ สเตียนอาจจะต้องพบความทุกข์ลาํ บาก
บางครั้งคริ สเตียนอาจจะต้องพบกับความทุกข์ลาํ บาก แต่พระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ กล้เพื่อช่ วยเหลือนําพาเราให้ผา่ น
สิ่ งร้ายเหล่านั้นไปได้ ความทุกข์ลาํ บากเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ บนโลกนี้ แต่พระเจ้าจะทรงช่วยเราให้มีชยั ชนะ

ข้อท่องจา สดุดี 37:39
“ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของเขาในเวลายากลาบาก”

ให้คุณครู นาํ ในการอธิ ษฐาน และชักชวนหนุ นใจให้คนที่ยงั ไม่เชื่ อมอบชี วิตของเขาไว้กบั พระเจ้า สําหรับ
ผูท้ ี่เชื่ อแล้วให้อธิ ษฐานเผื่อให้เขามีความจริ งใจสัตย์ซื่อต่อพระเยซู เหมือนเปาโลและบารนาบัส แม้ว่าจะอยู่ใน
เวลาที่มีปัญหาหรื อความยากลําบาก

กิจกรรม
1. แข่ งขันต่ อคา
เขียนข้อท่องจําลงในกระดาษโปสเตอร์ แล้วตัดออกเป็ นชิ้นๆ มีลกั ษณะเหมือนตัวต่อและทําให้ปนเปกัน
ให้น้องๆ ต่อเข้าด้วยกันให้เหมือนเดิมและถูกต้อง ถ้าจะให้สนุ กสนานมากขึ้นให้เขียนข้อท่องจําออกเป็ น 2 ชุ ด
และแบ่งน้องๆออกเป็ น 2 ฝ่ าย แข่งขันกันถ้าที มไหนต่อเสร็ จก่ อนให้เรี ยกคนหนึ่ งจากอี กกลุ่ มหนึ่ งมาท่องข้อ
ท่องจํานั้น
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ความรอด

ของ

คน

ชอบธรรม

มาจาก

พระเจ้า

พระองค์

ทรงเป็ น

ที่ล้ ีภยั

ของเขาใน

เวลา

ยาก

ลําบาก

สดุดี 37:39

เฉลยแบบฝึ กหัด
1.ความเกลียด

2.การวิวาท

3.ไม่สนใจ

4.โกรธ

5.ไม่อภัย

6.ความไม่เชื่อ

7.ดื้อดึง

8.การกบฏ

9.เวทมนตร์

10.อิจฉา

11.ทรยศ

12.ใจแข็ง
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บทที่ 5 นิมติ ทีม่ าซิโดเนีย
เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อสอนให้รู้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะช่วยเราในการเลือกและตัดสิ นใจอย่างถูกต้อง ให้นอ้ งๆแสวงหา
ขอการทรงนําของพระเจ้าในทุกสิ่ งที่เขาทํา

ข้ อท่ องจา
“ขอพระวิญญาณประเสริ ฐของพระองค์ ทรงนําข้าพระองค์ไปตามวิถีราบ” สดุดี 143:10

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 16:6-10

ข้ อคิดสาหรับครู
ข้อพระคัมภีร์สาํ หรับอาทิตย์น้ ีค่อนข้างสั้นและเป็ นเรื่ องที่มีชื่อแปลกๆ และเมืองเหล่านี้ ก็มีความสําคัญมาก
เปาโลและเพื่อนร่ วมงานได้รับการทรงนําจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระวิญญาณทรงบอกเขาทั้งหลายไม่ให้ไป
ในบางแห่ง แต่ให้ไปอีกที่หนึ่ง เปาโลและเพื่อนร่ วมงานของท่านมีความไวต่อการทรงนําของพระวิญญาณมาก
ชี วิตของคุ ณครู ล่ ะเป็ นอย่างไร? เคยแสวงหาและติดตามการทรงนําของพระวิญญาณด้วยตัวเองไหม?
ขณะที่คุณครู กาํ ลังเตรี ยมบทเรี ยนนี้ ให้อธิ ษฐานขอให้มีความไวต่อการทรงนําของพระวิญญาณ ไม่ใช่เฉพาะใน
เรื่ องการสอนรวีฯเท่านั้น แต่ในการกระทําในชีวติ ประจําวันอื่นๆด้วย การเรี ยนรู ้และนําคําสอนไปใช้ในชี วิตของ
ท่านก่อน เป็ นก้าวแรกที่จะทําให้การสอนเกิดผลต่อผูท้ ี่ท่านสอน

นาสู่ บทเรียน
“สิ่ งนําทาง” แจกกระดาษ ดินสอ ให้ทุกคนเขียนหรื อวาดภาพเครื่ องมือ เครื่ องใช้ที่ใช้เพื่อนําทางมา
หลายๆอย่าง เช่ นหางเสื อ เข็ม ทิ ศของนักบิ น ระบบคอมพิวเตอร์ ถนนหนทางเป็ นต้น เสร็ จแล้วให้น้องๆ
แบ่งปั นความคิดในสิ่ งที่เขาเขียนหรื อวาด
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
มีสุภาพสตรี เป็ นคริ สเตี ยนคนหนึ่ งได้เล่าเรื่ องของเธอว่า วันหนึ่ งเธอได้ไปเยี่ยมน้องสาวที่บา้ นเป็ นการ
เยีย่ มเยียนตามปกติ ไม่มีอะไรพิเศษ เมื่อเธอเดินทางไปถึงหน้าบ้านของน้องสาว ก็มีความรู ้สึกแปลกๆว่า.... อย่า
เพิงเข้าไปบ้านน้องสาว .... อย่าเพิ่งเข้าไป.... ความรู ้ สึกนั้นก็รุนแรงและจริ งจังมาก ครั้ งแรกเธอก็คิดว่าจะฝื น
ความรู ้สึกนั้น และจะเข้าไปในบ้านน้องสาว แต่ความรู ้สึกนั้นก็เข้ามาอีกอย่างรุ นแรง ครั้งนี้ เธอได้สัมผัสถึงการ
นําของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เธอจึงคุ กเข่าลงและอธิ ษฐานขอการทรงนําต่อไป พระวิญญาณทรงบอกเธอไป
เยี่ยมอี กครอบครัวหนึ่ ง ที่ ตอ้ งการการช่ วยเหลื ออย่างมาก สุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ ี รู้จกั ครอบครัวนี้ นิดหน่ อยเท่านั้นเอง
และรู ้วา่ บ้านของครอบครัวนั้นอยูท่ ี่ไหน แล้วเธอก็เช่นฟั งการทรงนําของพระวิญญาณและเดินทางนั้นเอง และรู้
ว่าบ้านของครอบครัวนั้นอยูท่ ี่ไหน และคิดไปตลอดทางว่าเธอจะได้พบอะไร? และเธอ...ก็ไปถึงที่นนั่ มีผหู ้ ญิงคน
หนึ่งออกมาเปิ ดประตู เมื่อเข้าไปข้างในเธอรู ้วา่ สามีของหญิงคนนั้นป่ วยหนักใกล้จะตายอยูแ่ ล้วนอนอยูบ่ นเตียง
เธอเข้าไปอธิ ษฐานเผื่อชายคนนั้นทันที พระเจ้าทรงทําการรักษาเขาให้หายป่ วยอย่างอัศจรรย์ ตั้งแต่เวลานั้นมา
ชายผูน้ ้ นั และครอบครัวของเขา ได้รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อตลอดมา
ถ้าสมมติวา่ สุ ภาพสตรี คนนั้นไม่สนใจการทรงนําที่จะไปเยีย่ มครอบครัวนั้นอะไรจะเกิดขึ้น? (ให้เวลาตอบ
คําถาม) แน่นอน....ชายคนนั้นก็คงจะเสี ยชีวติ ไปแล้ว และพระเจ้าก็คงไม่ได้ใช้เขาในพระราชกิจของพระองค์และ
คนอื่นๆ ก็ไม่มีทางที่จะได้ยินข่าวประเสริ ฐของพระเจ้าผ่านทางชี วิตของเขา การยอมฟั งพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ของสุ ภาพสตรี ผนู ้ ้ นั สําคัญมาก ไม่ใช่สาํ หรับผูช้ ายที่จะตายนั้นคนเดียวแต่สาํ หรับคนอื่นด้วย
บางทีการทรงนําของพระเจ้าเช่นนี้อาจจะดูเหมือนว่าผิดปกติธรรมดานิ ดหน่อย จริ งอยู.่ ...ที่สิ่งเหล่านี้ จะไม่
เกิ ดขึ้นในชี วิตคริ สเตียนทุกวัน แต่สิ่งสําคัญที่เราควรจะเข้าใจคือ พระเจ้าทรงตรัสกับเราโดยทางพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ถ้าเรามีความสัมพันธ์กบั พระองค์อย่างถูกต้องและยอมฟังพระองค์เราจะได้ยนิ พระสุ รเสี ยงของพระองค์
อาจารย์เปาโลมีประสบการณ์คล้ายๆกัน ในเรื่ องที่ปรากฏอยูใ่ นบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี ให้เราดูกิจการ 16:6-10
(เปิ ดพระคัมภีร์แล้วอ่านพร้อมกัน)

42

เหตุการณ์ น้ ี ได้เกิ ดขึ้น หลังจากที่อาจารย์เปาโลออกเดิ นทางท่านและสิ ลาสได้วางแผนว่า ไปเยี่ยมเยียน
คริ สตจักรบางแห่ งในแคว้นกาลาเทียที่เปาโลได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อเดิ นทางไปเป็ นมิชชันนารี ครั้งแรก คริ สตจักรที่
กล่าวถึงเป็ นพิเศษอยูท่ ี่เมืองเดอร์ บีและเมืองลิสตรา ที่ลิสตราท่านได้พบเพื่อนร่ วมงานอีกคนหนึ่ งคือ ทิโมธี และ
ได้เป็ นเพื่อนที่รักกันมากในเวลาต่อมา
เปาโลและเพื่ อนร่ วมงานทั้ง สองคนได้เดิ นทางจากเมื องหนึ่ ง ไปอี ก เมื องหนึ่ ง เพื่ อจะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้
คริ สตจักรจําเริ ญขึ้นใน ความเชื่ อและให้มีจาํ นวนสมาชิ กเพิ่มมากขึ้น เปาโลคงจะมีความยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่พระ
เจ้า ทรงเปิ ดทางให้มี การประกาศทัว่ แค้วนฟรี เจี ยและกาลาเที ย (ดู แผนที่ )หลังจากนั้นเปาโลมี แผนการว่าจะ
เดินทางไปทางด้านตะวันออกของเอเชี ยน้อย และที่นนั่ ท่านจะทําการประกาศอย่างกว้างขวางในเมืองใหญ่ เช่ น
เมืองเอเฟซัส เลาดีเชีย ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าท่านจะต้องรู ้สึกตื่นเต้น เมื่อคิดถึงการที่จะไปประกาศเรื่ องของพระเยซู
กับคนจํานวนมากในที่เหล่านั้น?
แต่มีบางสิ่ งเกิ ดขึ้ น กิ จการ 16:6 ได้บอกให้เราทราบถึ งสิ่ งที่เกิ ดขึ้ น (ขอให้อ่านข้อนี้ ดงั ๆ)พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ไม่ทรงอนุญาตให้เปาโลเดิน ทางไปที่แคว้นเอเชี ยน้อย ดังนั้น ท่านจึงพยายามเดินทางขึ้นเหนื อไปเมือง
บิธีเนีย แต่พระวิญญาณไม่ทรงโปรดให้ไปเช่นกัน
คาถาม น้องๆอาจจะสงสัยว่า “เปาโลรู ้ ได้อย่างไรว่าไม่ควรจะไปในที่เหล่ านั้น? พระวิญญาณสามารถทําสิ่ ง
เหล่านั้นได้ แต่ไม่ใช่วธิ ี ที่พระเจ้าทรงใช้บอกเปาโลในเวลานั้น
พระวิญญาณทรงตรั ส กับ เรา ในบางครั้ งเช่ น .... เรื่ องของสุ ข ภาพสตรี ที่ เล่ า มาแล้วตอนต้น เมื่ อเรามี
ความสั ม พันธ์ ตรงกันกับ พระเจ้า (เหมื อนคลื่ นวิท ยุ) เมื่ ออธิ ษ ฐานหรื อเมื่ ออ่ า นพระวจนะของพระเจ้า พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ อาจจะสัมผัสในจิตใจของเราและจับใจเรา ในทันทีทนั ใดในสิ่ งที่เราคิดหรื อในสิ่ งที่เราจะต้องทํา
(หรื ออย่าทํา) ประสบการณ์น้ ีเป็ นการยากที่จะอธิ บายเป็ นความรู ้สึกเหมือนว่า เราจะต้องทําหรื อจะต้องพูดบางสิ่ ง
บางอย่างในเวลานั้น
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อาจจะเป็ นเวลาที่ น้องๆอยู่ที่ โรงเรี ย นหรื ออยู่กบั เพื่อนบ้าน และในทันที จะมี ค วามรู ้ สึก ว่า อยากจะพูด
บางอย่างเกี่ ยวกับการต้อนรับพระเยซู หรื อการไปโบสถ์ เมื่อมีความรู ้ สึกอย่างนั้นเกิดขึ้น ตามปกติแล้วเป็ นพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ดลใจเราให้แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐกับคนอื่นซึ่ งเป็ นสิ่ งสําคัญมากที่เราควรจะปฏิบตั ิตามโดย
ทันทีทนั ใด เพราะว่าอาจจะไม่มีโอกาสเป็ นครั้งที่สองอีก บางทีพระวิญญาณทรงตรัสกับเราผ่านทางพระวจนะ
ของพระเจ้า(แสดงภาพ 5-1) จําเป็ นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านพระคัมภีร์เป็ นประจําพระวจนะของพระเจ้า “เป็ น
ชีวติ ”มีความแตกต่างจากหนังสื ออื่น พระวจนะมีอาํ นาจทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง ช่วยเราในการวางแผนการและ
ตัดสิ นใจบางอย่าง เมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าเราต้องตัดสิ นใจบางอย่าง เมื่ออ่านพระวจนะของพระเจ้าเรา
ต้องเปิ ดใจของเราออก พระวิญญาณของพระเจ้าสามารถตรัสกับเราขณะที่เมื่อเราอ่านพระวจนะของพระองค์
(แสดงภาพ 5-2) พระวิญญาณของพระเจ้าทรงตรัสขณะที่เรา อธิ ษฐาน (การอธิ ษฐาน คือการติดต่อกันระหว่าง
เรากับพระเจ้า) พระวิญญาณมีโอกาสสัมผัสในความคิดและจิตใจของเรา ให้เราคิดถึงบางสิ่ งที่สําคัญและทรงนํา
บางอย่าง
เมื่อเปาโล และเพื่อนร่ วมงานของท่านได้รับการห้ามปรามจากพระวิญญาณไม่ให้ไปแคว้นเอเชี ยและบิธี
เนีย ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงเดินทางไปเมืองโตรอัส (ให้ดูแผนที) และที่นนั่ เปาโลได้มีประสบการณ์ที่สําคัญแสดง
ให้เราเห็นวิธีที่พระเจ้าตรัสกับเราอีกวิธีหนึ่งคืออะไร? ทางนิมิตน้องๆอ่านกิจการ 16:9-10 (แสดงภาพ 5-3)
เปาโลได้เห็ นนิ มิต นิ มิตนั้นคล้ายๆกับความฝั นแต่ได้รับในขณะที่ยงั ตื่นอยู่ นิ มิตมักจะเป็ นสิ่ งที่รู้ชดั เจน
และจําได้ (อาจจะอ้างถึงนิ มิตอื่นๆ เช่น ความฝันของซาโลมอน ใน 1 พงศ์กษัตริ ย ์ 3:3-15 และนิมิตของเปโตร
ในกิจการ 10:9-16)
ในนิ มิตของเปาโล ท่านเห็นชายคนหนึ่ งมาจากมาซิ โดเนี ย (แสดงภาพ 5-4) มาขอร้ องท่าน กล่าวว่า “ ขอ
โปรดมาช่ วยพวกข้ าพเจ้ าในแคว้ นมาซิ โดเนียเถิด ” (กิ จการ 16:9) ในทันทีน้ นั เปาโลรู ้ ว่าจะต้องทําอะไร ท่ามี
ความแน่นใจว่าพระเจ้าทรงต้องการให้ไปประกาศข่าวประเสริ ฐที่ แคว้น หรื อเพิกเฉยต่อการทรงนําของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ และไปประกาศในที่ที่ท่านพอใจ? (ให้โอกาสตอบคําถาม) ถ้าท่านทําตามใจท่านเองก็จะต้องมี
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ปั ญญาหลายอย่างเกิดขึ้นแน่ และการงานก็จะไม่ได้พบกับความสําเร็ จ แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านได้มีความไวต่อ
การทรงนําของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และทําตาม
บางครั้งเรามุ่งอยูก่ บั แผนการและความคิดของเราเอง บางทีเป็ นสิ่ งที่ดีแต่วา่ สิ่ งสําคัญที่สุด เราต้องแสวงหา
การทรงนําของพระเจ้าในสิ่ งที่เราจะทํา พระองค์จะทรงนําในทางที่ถูกต้องถ้าเรายอมให้พระองค์นาํ ยอมที่จะอยู่
ในนํ้าพระทัยของพระเจ้าเรามีความสุ ขและมีสันติสุขในใจ
สิ่ งแรกที่จะต้องทําคือต้อนรับพระเยซู เข้ามาในจิตใจของเราก่อน แล้วพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเป็ นผูน้ าํ พา
ชี วิตของเรา ถ้าน้องๆยังไม่ได้ให้พระเยซู เป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าในชี วิต วันนี้ เป็ นโอกาสที่จะต้อนรับพระองค์
และน้องๆจะแน่ ใจว่าตั้งแต่เวลานี้ เป็ นต้นไป พระวิญญาณจะทรงนําในก้าวอื่นๆต่อไป (ใช้เวลาอธิ ษฐานกับผู ้
ต้องการจะรับเชื่อ)

กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 5
2.ทาโมบาย
เตรี ยมกระดาษแข็งหรื อกระดาษโปสเตอร์ กรรไกร ปากกาเมจิก ที่เจาะกระดาษ เชือกหรื อไหมพรมตัด กระดาษ
แข็งเป็ นรู ปต่างๆ ดังนี้ วงกลม พระคัมภีร์ มื อที่ กาํ ลังอธิ ษฐาน รู ปดาว และรู ปสี่ เหลี่ ยม เขี ยนคําว่า “พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ นําข้าพเจ้าโดย.....” ด้านล่างให้เจาะรู ทาํ เป็ นโมบาย

พระวิญญาณนําข้าพเจ้าโดย....
ความรู้

พระคัมภีร์

อธิษฐาน

นิมิต

3.ทาพิธภัณฑ์ ชีวติ ของเปาโล บทที่ 5
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เฉลยแบบฝึ กหัด
1

3

ขอ พระวิญญาณ

ประเสริ ฐ

1
พระองค์

2
ทรง

นา

ของ
5
ข้ าพระองค์

4
ไปตาม

วิถีราบ

สดุดี 143: 10
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บทที่ 6 เปาโลถูกขังคุกที่ฟลี ปิ ปี
เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ การนมัสการและการสรรเสริ ญอย่างจริ งใจนั้นมีพลังอํานาจ หนุนใจให้นอ้ งๆนมัสการและ
สรรเสริ ญพระเจ้า เมื่อกําลังอยูใ่ นปั ญหาและความลําบาก

ข้ อท่ องจา
“เป็ นการดีที่จะร้องเพลงถวายสดุดีแด่พระเจ้าของเรา เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาและบทเพลงถวาย
สรรเสริ ญก็เหมาะสม” สดุดี 147 : 1

ข้ อพระคัมภีร์ กิจการ 16:11-40
ข้ อคิดสาหรับครู
บทเรี ยนในวันนี้ เกี่ ยวข้องกับเรื่ องการสรรเสริ ญพระเจ้า เด็กๆ ควรรู ้ว่าพระวจนะของพระเจ้า ไม่ใช่ เป็ น
การทําตามธรรมเนี ยมของคริ สตจักร ในบทเรี ยนบอกถึ งการร้องเพลงสรรเสริ ญ การอธิ ษฐานของเปาโลและ
สิ ลาสในขณะที่เขากําลังถูกขังอยูใ่ นคุ ก และเมื่อเขาทําเช่ นนั้นพระเจ้าทรงสําแดงอํานาจ เมื่อพูดถึงพลังอํานาจ
ของการสรรเสริ ญต้องระมัดระวังที่จะไม่ทาํ ให้เด็กๆ มีความคิดว่าการสรรเสริ ญมีอิทธิ พลสามารถบังคับพระเจ้า
ได้ คริ สเตียนควรจะสรรเสริ ญพระเจ้า แม้วา่ กําลังอยู่ในความทุกข๋ ลาํ บาก เราสรรเสริ ญพระเจ้า แม้วา่ กําลังอยู่
ในความทุ กข์ยากลําบาก เราสรรเสริ ญความเป็ นพระเจ้าของพระองค์ ไม่ใช่ สรรเสริ ญความเป็ นพระเจ้าของ
พระองค์ ไม่ใช่ สรรเสริ ญพระเจ้า เพราะหวังที่จะให้พระองค์ช่วยให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ลาํ บากนั้น เมื่อ
สรรเสริ ญพระเจ้าเราต้องมีท่าทีในจิตใจที่ถูกต้อง
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นาสู่ บทเรียน
“เพลงสรรเสริ ญ”ให้เปิ ดเทปเพลงสรรเสริ ญพระเจ้าหลายๆเพลง ให้เด็กๆฟัง และให้สังเกตเนื้ อเพลงและ
นํามาอภิปรายกันว่า เนื้อเพลงนั้นแสดงถึงการสรรเสริ ญและการนมัสการพระเจ้าอย่างไรบ้าง? ถ้าเห็นว่าเด็กๆมี
ความสามารถพอที่จะแต่งเพลงสั้นๆ ได้ก็ให้แบ่งออกเป็ นกลุ่มๆละ 3-4 คน ช่ วยกันแต่งเพลงขึ้นให้คนอื่นๆฟั ง
หรื อสอนเพลงให้คนอื่นร้องด้วย
ความรักมั่นคง
ความรักมั่นคงของพระเจ้ าไม่ เคยยั้งหยุด
พระเมตตาคุณหลัง่ ลงมาอยู่เสมอ
*** ใหม่ ทุกเช้ าเร้ าในดวงใจ
ซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่
พระองค์ ทรงความเทีย่ งตรงยิง่ นัก
พระองค์ ทรงความเทีย่ งตรง***

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ทําไมคริ สเตียนสรรเสริ ญพระเจ้า?(รอคําตอบ) ให้น้องๆเห็ นความสําคัญและความเหมาะสม ที่พระเจ้า
สมควรสมควรจะได้รับการสรรเสริ ญทุกเวลา พระคัมภีร์บอกเราให้สรรเสริ ญพระเจ้า เรามีตวั อย่างจากชี วิตของ
คนในพระคัมภีร์ การสรรเสริ ญพระเจ้าทําให้เราคิดถึงพระองค์มากกว่าการคิดถึงปั ญหาของเราเอง
น้องๆคิดถึ งเหตุ ผลของการสรรเสริ ญพระเจ้าอย่างไร? มานะเป็ นคริ สเตี ยน เย็นวันหนึ่ งเขาไปฟุตบอล
แทนที่จะดูเลขคณิ ตเพื่อเตรี ยมสอบ วันรุ่ งขึ้นขณะที่เขากําลังอยูใ่ นห้องสอบเขาสรรเสริ ญพระเจ้า ในใจและคิดว่า
พระเจ้าจะต้องช่ วยเขาในการสอบเพราะเขาสรรเสริ ญพระองค์ (ให้อภิปรายถึ งเรื่ องการสรรเสริ ญพระเจ้า เพื่อ
บังคับพระองค์ให้ช่วย เราสรรเสริ ญพระเจ้าเพราะความเป็ นพระเจ้าของพระองค์และเพราะเรารักพระองค์)
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เปาโลและสิ ลาสได้เข้าไปในเมืองฟี ลิปปี แคว้น มาซิ โดเนี ย (ให้ดูแผนที่) ฟี ลิปปี เป็ นอาณานิ คมของโรม
เปาโลและสิ ลาสพักที่เมื องนี้ หลายวัน ในวันสะบาโตได้ออกไปประกาศสั่งสอนตามชายฝั่ ง เพื่อจะรวบรวม
พวกยิวให้มาอธิ ษฐานด้วยกันและที่นนั่ ท่านได้พบกับพวกผูห้ ญิงกล่มหนึ่งคนหนึ่งเป็ นคนขายผ้าสี ม่วง ชื่ อนางลิ
เดีย นางนับพระเจ้าและเชื่ อในข่าวแห่ งความรอด เมื่อนางและสมาชิ กในครอบครัวของนางได้รับบัพติสมาแล้ว
ก็ได้เชื้อเชิญให้เปาโลและสิ ลาสพักอยูใ่ นบ้านของนางในขณะที่ท่านทั้งสองอยูใ่ นเมืองฟิ ลิปปี
วันหนึ่ง ขณะที่เปาโลและสิ ลาสกําจัดสถานที่อธิ ษฐาน ท่านได้พบกับหญิงทาสคนหนึ่ ง ที่มีผีหมอดูเข้าสิ ง
เธอได้หาเงินให้นายจ้างมากมายโดยการทํานาย เปาโลสั่งผีให้ออกจากหญิงสาวนั้นในพระนามของพระเยซู
เมื่อหญิงสาวรอดพ้นจากวิญญาณชัว่ นั้น แล้วเธอก็ไม่สามารถทําการทํานายอีกต่อไป ทําให้นายจ้างโกรธ
มาก เขาได้จบั เปาโลและสิ ลาสทั้งสองคนไปหาเจ้าหน้าที่ยงั ที่วา่ การเมือง พวกเขาร้องว่า “คนเหล่านี้ เป็ นพวกยิว
ก่อการวุน่ วายมากในเมืองของเรา และสั่งสอนธรรมเนี ยมซึ่ งเราชาวโรม ไม่ควรจะนับถือเลย” ประชาชนได้ฮือ
กันเข้ามาทําร้ายเปาโลและสิ ลาส (แสดงภาพ 6-1) พวกเจ้าหน้าที่ได้กระซากเสื้ อของท่านทั้งสองออกแล้วสั่งให้
โบย ด้วยไม้เรี ยวอย่างสาหัสและได้จบั ท่านทั้งสองขังคุกไว้ในห้องชั้นใน เอาเท้าใส่ ขื่อคาไว้อย่างแน่นหนา
พระเจ้าทรงลื มเปาโลและสิ ลาสหรื อไม่? การถูกขว้างด้วยหิ นจนเกื อบตายที่เมืองลิสตรา นั้นยังไม่พออีก
หรื อ? เปาโลยังจะต้องถูกโบยตีและถูกขังในที่อนั แสนสกปรกและเท้าต้องถูกใส่ ขื่อไว้อย่างแน่นหนาอีกหรื อ?
ถ้าเปาโลมี ความคิ ดอย่างนี้ ในสมองก็คงจะคิ ดไม่นาน เพราะทั้งเปาโลและสิ ลาสได้อธิ ษฐานร้ องเพลง
สรรเสริ ญต่อพระเจ้า ในเวลาเที่ยงคืนและนักโทษคนอื่นๆได้ฟังเพลง
เปาโลและสิ ลาสรู ้แน่วา่ ชื่อของท่านทั้งสองได้จดไว้แล้วบนเมืองสวรรค์ การที่จะต้องทนทุกข์บนโลกถือ
ว่าเป็ นเรื่ องสําคัญมาก เพราะว่าจะได้รับความชื่ นชมยินดี และสง่าราศีร่วมกับพระคริ สต์ในเมืองบรมสุ ขเกษม
ทั้งสองมีความชื่นชมยินดีที่มีโอกาสได้รับความทุกข์ เพื่อพระนามของพระเยซู
ในทันใดนั้น (แสดงภาพ 6-2)ได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่จนทําให้รากคุกสะเทือน ประตูคุกเปิ ดออกและ
โซ่ ตรวนก็หลุดออกจากนักโทษทุกคน ผูค้ ุมนอนหลับอยู่ เมื่อตื่นขึ้นจึงรู ้วา่ อะไรเกิดขึ้น เขาคิดว่านักโทษคงจะ
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หนี ไปหมด แล้วจึงซักดาบออกเพื่อจะฆ่าตัวตาย เปาโลตะโกนด้วยเสี ยงอันดังว่า “อย่ าทาร้ ายตัวเองเลย เรา
ทั้งหลายอยู่พร้ อมด้ วยกันทุกคน” นายคุกจึงสั่งให้จุดคบไฟและเข้าไปดูในคุก ได้เข้าไปก้มลงกราบเท้าเปาโล
และสิ ลาส พูดว่า.... “ท่านเจ้ า...ข้ าพเจ้ าจะต้ องทาอย่างไร จึงจะรอดได้ ?”
ท่านทั้งสองตอบว่า “จงเชื่ อและวางใจในพระเยซู เจ้า และท่านจะรอดได้ท้ งั ครอบครัวของท่านด้วย” แล้ว
ท่านทั้งสองได้สอนเขาและครอบครัว จนได้รับเชื่อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดหมดทุกคน
ผูค้ ุมได้ลา้ งแผลที่หลังให้ท่านเปาโลและสิ ลาส (แสดงภาพ 6-3) ได้นาํ ท่านทั้งสองไปที่บา้ นของเขาพร้อม
ทั้งจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีอย่างยิง่ พร้อมครอบครัวของเขา เพราะว่าทุกคนได้เชื่ อในพระเยซูแล้ว และได้รับ
บัพติสมาในนํ้าเพื่อแสดงว่า พวกเขาทั้งหลายเป็ นคริ สเตียน
ถ้าเปาโลและสิ สาลรู ้สึกสงสารตัวเองแทนที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า ในเหตุการณ์ เหล่านั้นอะไรจะเกินขึ้น?
(ให้คิดถึงนักโทษคนอื่นๆนายคุกและครอบครัวของนายคุกจะไม่ได้รับฟังข่าว ประเสริ ฐและฤทธิ์ อํานาจของพระ
เจ้า ถ้าท่านทั้งสองไม่ได้สรรเสริ ญพระเจ้า)
ข้ อท่ องจาบอกให้เรารู ้วา่ “เป็ นการดีที่จะร้ องเพลงถวายสดุดีแด่ พระเจ้ าของเรา เพราะพระองค์ ทรงพระ
เมตตาและบทเพลงถวายสรรเสริ ญก็เหมาะสม” สดุดี 147:1

เป็ นการสมควรที่ พระเจ้าจะได้รับการยกย่อง

สรรเสริ ญ
สิ่ งดีอะไรเกิดขึ้น เมื่อเปาโลและสิ ลาสร้องเพลงและสรรเสริ ญพระเจ้า (อภิปรายและให้ท่องข้อท่องจํา 2-3
เที่ยว)
เมื่อใดเป็ นเวลาที่ยากที่จะสรรเสริ ญพระเจ้า (ชักชวนเด็กๆคิดถึงเวลาพิเศษเฉพาะ เช่นเมื่อถึงเวรต้องล้างจาน
เมื่อเจ็บป่ วย เมื่อพลาดโอกาสพิเศษหรื อไม่เข้าใจบทเรี ยนใหม่ที่โรงเรี ยนรู ้สึกอย่างไร เมื่อจะต้องสรรเสริ ญพระ
เจ้าในเวลานี้ ? เป็ นการยากที่จะทําใช่ ไหม? แต่เมื่อเราสรรเสริ ญพระเจ้าในเวลาที่มีความทุกข์ลาํ บาก เราจะเริ่ ม
คิดถึงความยิง่ ใหญ่ของพระองค์และดูเหมือนว่าปั ญหาความยุง่ ยากของเรานั้นก็ไม่มากเกินไปการสรรเสริ ญพระ
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เจ้าอย่างจริ งใจเปิ ด ให้เรามีความสัมพันธ์กบั พระเจ้า พระองค์จะอยูก่ บั เราและช่ วยเราด้วยการหนุ นใจและด้วย
พลังอํานาจของพระองค์
ให้เรามาคิดดูวา่ พระเจ้ามีลกั ษณะพิเศษอย่างไรบ้าง?
พระลักษณะของพระเจ้ า
1.พระเจ้ ามีอานาจสู งสุ ด
2.รอบรู้ ทุกสิ่ ง
3.เต็มไปด้ วยพระสติปัญญา
4.บริสุทธิ์
5.ยุติธรรม
6.เต็มด้ วยความรัก
7.ทรงสถิตอยู่ทุกหนทุกแห่ ง ฯลฯ
เขียนเหล่านนี้บนกระดานจะช่วยให้ น้องๆได้สัมผัสและยําเกรงในความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้น
ถ้ามีนอ้ งๆที่ยงั ไม่เชื่อให้ชกั ชวนเขา ตัดสิ นใจเหมือนกับนายคุกฟิ ลิปปี และเขาจะมีเหตุที่สรรเสริ ญพระเจ้า
ได้

กิจกรรม
1. ทาแบบฝึ ดหัด บทที่ 6
2. คาทีม่ องไม่ เห็น
ให้เตรี ย มกระดาษวาดเขี ยนสี ข าวขนาดเท่ า พระคัม ภี ร์ จํา นวนพอสํา หรั บผูเ้ รี ย นแต่ ล ะคนกระดาษไข
ดินสอหรื ออะไรที่มีปลายแหลมที่จะใช้ได้ สี น้ าํ มันหรื อสี ระบายรู ป
ให้เอากระดาษไขวางบนกระดาษ วาดเขียนสี ขาว แล้วใช้ดินสอหรื อของปลายแหลม เขียนข้อท่องจําลง
บนกระดาษไขนั้นเสร็ จแล้ว ให้ระบายสี บนกระดาษวาดเขียนด้วยสิ นสอหรื อสี น้ าํ มัน
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3. “เป็ นนักข่ าว”
เตรี ยมกระดาษ ดินสอ ขอให้เด็กๆสมมติวา่ ตัวเองเป็ นนักข่าวสมัยใหม่ กําลังรายงานข่าวถึงเหตุการณ์ ที่
เกิ ดขึ้นในเมื องฟี ลิ ปปี ครู อาจจะช่ วยขึ้นต้นโดยตั้งหัวข้อข่าวดังนี้ “หมอดูหมดอํานาจ”

“ทุกคน....ตื่นเต้น

เนื่ องจากแผ่นดิ นไหว” หรื อ “ทหารโรมันขอโทษผูต้ อ้ งหา” ให้เด็กๆเตรี ยมเรื่ องเองประมาณ 5 – 10 นาที เสร็ จ
แล้วขอให้บางคนอ่านข่าวให้ทุกคนฟัง
4.ทาพิพธิ ภัณฑ์ ชีวติ ของเปาโล ช่ องที่ 6
เฉลยแบบฝึ กหัด
1.การอธิษฐาน
2.การสรรเสริ ญ
“ฉันจะร้ องเพลงสดุดีถวายพระเจ้ า”
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บทที่ 7 แด่พระเจ้าทีไ่ ม่รู้จกั
เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ เราจะได้รับความรอด โดยทางพระเยซูคริ สต์เท่านั้น หนุ นใจให้นอ้ งๆต้อนรับพระเยซู ไว้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขา

ข้ อท่ องจา
“ในผูอ้ ื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่ งให้เราทั้งหลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มีในทางกลางมนุ ษย์
ทัว่ ใต้ฟ้า” กิจการ 4:12

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 17 : 16-34

ข้ อคิดสาหรับครู
บางทีเป็ นการยากสําหรับคริ สเตียน ที่จะเข้าใจคนเหล่านั้นที่ได้กม้ กราบนมัสการพระหรื อรู ปเคารพต่างๆ
ที่ทาํ ขึ้นด้วยมือของมนุษย์ในหลายที่หลายแห่งยังมีการถือปฏิบตั ิเช่นนี้อยู่ ในวัฒนธรรมบางอย่างมีการกราบไหว้
พระของเขาอย่างสัตย์ชื่อทุกวัน สิ่ งเหล่านนี้สามารถทําให้ความคิดน้องๆสับสนในการแสวงหาความจริ ง อาทิตย์
นี้ ขอเน้นให้เขารู ้ ว่า เขาทั้งหลายจะได้รับความรอดและชี วิตนิ รันดร์ ได้โดยทางพระเยซู คริ สต์ทางเดียวเท่านั้น
“ไม่มีนามอื่นทัว่ ใต้ฟ้าที่จะช่วยให้มนุษย์รอดได้” ให้อธิ ษฐานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยน้องๆ ให้เรี ยนรู ้และมี
ประสบการณ์ในชีวติ ของเขาเอง

นาสู่ บทเรียน
“ทางเดียว” ให้เตรี ยมกระดาษแข็ง กรรไกร ปากกาเมจิก ตัดกระดาษเป็ นรู ปมือที่กาํ ลังชี้ นิ้วขึ้นข้างบนใน
ลักษณะบอกว่ามี “ทางเดียว” และให้เขียนข้อท่องจําครึ่ งสุ ดท้ายคือ “....ด้วย ว่านามอื่นซึ่ งให้เราทั้งหลายรอดได้
ไม่ทรงโปรดให้มีในท่ามกลางมนุษย์ทวั่ ใต้ฟ้า” (ดูรูป)

60

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เมื่อเปาโลถูกปล่อยจากคุกที่เมืองฟี ลิ ปปี ท่านกับสิ ลาสได้ไปยังเมืองอัมฟี บุรี อปอลโลเนี ย เธสะโลนิ กา
และเบโรอา (ให้ดูแผนที่)
ที่ เบโรอา เปาโลได้เผชิ ญกับอุปสรรคอีกครั้งหนึ่ งคือ มีพวกยิวที่ไม่พอใจเปาโลมาจากเมือง เธสะโลนิ กา
เพื่อขับไล่ท่านออกจากเบโรอา จึงตกลงกันว่าเปาโลควรจะเดินทางไปเอเธนส์ ส่ วนสิ ลาสและทิโมธี จะยังอยู่ที่
นัน่ เพื่อทําการประกาศ ต่อไป(ชี้เมืองเอเธนส์บนแผนที่)
เมื่อถึงเอเธนส์ เปาโลรู ้สึกเศร้าใจในสิ่ งที่ท่านได้เห็น อ่านกิจการ 17 : 16-23 (แสดงภาพ 7-1) อะไรทําให้
เปาโลเศร้าใจและท่านทําอย่างไร? (รอคําตอบ) ท่านได้เห็นรู ปเคารพเต็มไปทั้งเมืองทําให้ท่านไม่สบายใจ และรู ้
ว่ามีทางเดียวที่จะทําให้คนรู ้เรื่ องพระเยซูได้ก็ตอ้ งโดยการประกาศ
เมื่อเปาโลเทศนาเรื่ องการกราบไหว้ทาํ ให้ท่านมีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับชี วิตของหลายคน คําพูดของเปาโล
เป็ นที่สนใจของคนในเมืองนั้นมากบางคนกล่าวว่า ท่านเก็บความรู ้เล็กๆน้อยๆ มาพูดและบางคนกล่าวว่า เปาโล
ได้นาํ เอาพระต่างประเทศมาเผยแพร่ เขาจึ งจับเปาโลพาไปยังสภาอาเรโอปากัส (แสดงภาพ 7-2) ชาวเมือง
เอเธนส์มีความสนใจและชอบฟั งสิ่ งแปลกใหม่อยู่เสมอ เปาโลทําให้พวกเขาเกิดความสนใจเป็ นอย่างมาก เมื่อ
ท่านเริ่ มพูดกับเขาถึงประโยคที่วา่ “แด่ พระเจ้ าทีไ่ ม่ ร้ ู จัก”
เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็ นว่าท่านทั้งหลาย เป็ นนักศาสนา ข้าพเจ้าได้พบท่านๆหนึ่ งมีคาํ จารึ กไว้ว่า “แด่
พระเจ้าที่ไม่รู้จกั ” ข้าพเจ้ากําลังจะบอกท่านถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู้จกั แต่ยงั นมัสการอยู่พระเจ้าองค์น้ ี เป็ นผูส้ ร้าง
สวรรค์และแผ่นดิ นโลก พระองค์ไม่ได้ส ถิ ตอยู่ใ นปูชนี ยสถานที่ ม นุ ษย์ได้ส ร้ างขึ้ น และพระองค์ไ ม่มีความ
ต้องการสิ่ งใดจากเรา แต่ได้ทรงประทานชี วิตและลมหายใจและสิ่ งสารพัดแก่เรา พระองค์ทรงสร้ างมนุ ษย์ทุก
ชาติ สื บสายโลหิ ตอันเดียวกันให้อยูท่ วั่ พิภพโลกและได้กาํ หนดเขตแดนให้เขาอยูเ่ พื่อเขาจะแสวงหาพระเจ้า และ
พระองค์ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากเราทุกคนเลย ที่จริ งแล้วเราเป็ นเชื้ อสายของพระองค์ เหตุฉะนั้นเราก็ไม่ควรถื อว่า
พระเจ้าทรงเป็ นทองเงินหรื อหิน พระองค์ทรงเป็ นบุคคล
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ในเวลาที่ผ่านมา พระเจ้าไม่ทรงถือโทษเมื่อมนุ ษย์ไม่รู้จกั พระองค์ แต่บดั นี้ พระองค์ได้ตรัสสั่งมนุ ษย์ท้ งั
ปวงทั้งทุกแห่งให้พน้ เสี ยจากความบาป เพราะพระองค์ได้ทรงกําหนดวันหนึ่ งไว้ที่พระองค์จะพิพากษาโลกตาม
ความชอบธรรม โดยการช่วยเหลือจากมนุ ษย์ผหู ้ นึ่ ง คือ พระเยซู คริ สต์ พระองค์ได้ทรงพิสูจน์ว่า พระเยซูทรง
เป็ นผูท้ ี่พระเจ้าทรงเลื อกสรรไว้ โดยทรงทําให้พระเยซู ฟ้ื นจากความตาย ประชาชนได้ฟังคําพุดของเปาโลเรื่ อง
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู บางคนฟังแล้วก็เยาะเย้ย แต่บางตนก็วา่ “อยากจะฟังเรื่ องนี้ต่อ”
เมื่อเปาโลออกจากที่ประชุ มก็มีคนติดตามท่านไปและได้รับเชื่ อพระเยซู ในคนเหล่านั้นมีดิโอนิ สิอสั ผู ้
เป็ นสมาชิกสภาอาเราโอปากัสกับหญิงคนหนึ่งชื่อดามาริ ส
รู ปเคารพหมายถึงอะไร? รู ปเคารพไม่ใช่เป็ นรู ปปั้ นต่างๆ เท่านั้น แต่หมายถึงสิ่ งอื่นๆด้วยคิดดูซิวา่ อะไรที่
เป็ นรู ปเคารพสําหรับชี วิตของเรา? ให้ครู เขียนสิ่ งต่างๆที่น้องๆบอกบนกระดานอาจจะมีสิ่งเหล่านี้ ร่วมอยู่ดว้ ย
เช่น เสื้ อผ้า เพื่อน กีฬา เงิน ทวี.... เป็ นต้น (แสดงภาพ 7-3 )
เราไม่ได้กราบไหว้สิ่งๆต่าง เหล่านี้ก็จริ งบางทีเรายึดเอาสิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งสําคัญมากกว่าที่จะเชื่ อฟั งหรื อรับ
ใช้พระเยซูอย่างเต็มใจ
มีคนจํานวนมากยังกราบไหว้บูชารู ปนั้น ที่ทาํ จากหิ นหรื อโลหะ ในอินเดียตอนใต้มีรูปปั้ นของพระบาฮุ
บาลีสูง 60 ฟุต (สู งขนาดตึก 6 ชั้น) จะต้องทําความสะอาดรู ปปั้ นพร้อมทั้งนํ้ามัน นํ้ามะพร้าว นํ้าเชื่ อม นํ้าอ้อย
ข้าว และกลี บดอกไม้ เมื่อทําความสะอาดรู ปปั้ นนี้ ในปี 1981 ประชาชนต้องจ่ายเงิ นประมาณ 337,500 บาท
และสิ่ งนี้ ทาํ ขึ้นในประเทศที่ประชากรมีความอดยาก เพราะไม่มีอาหารเพียงพอ แต่พวกที่นบั ถือรู ปเคารพนี้ ได้
ไม่ได้คิดถึงพวกเด็กๆที่หิวโหยในประเทศของเขาเลย คาถาม มีทางไปหาพระเจ้าได้กี่ทาง? มีกี่ทางที่จะนําเราไป
สวรรค์ (รอคําตอบ)
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อ่านกิจการ 4:12
“ในผู้ อื่ น ความรอดไม่ มี เ ลย ด้ ว ยว่ า นามอื่ น ซึ่ ง ให้ เ ราทั้ง หลายรอดได้ ไม่ ท ราบโปรดให้ มี ใ น
ท่ ามกลางมนุษย์ ทั่วใต้ ฟ้า” พระคัมภีร์ขอ้ นี้ บอกเราว่ามีทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถรอดจากความผิดบาป
ได้คือโดยทางพระเยซูคริ สต์ (ให้ท่องข้อท่องจําด้วยกัน 2-3 เทียว)
ให้ เรามาดูทางทีม่ นุษย์ คิดว่ าจะสามารถเขานาไปถึงสวรรค์ ได้
1.การทาดี หลายคนคิดว่า ถ้าเขาทําดีมากกว่าทําชัว่ เขาไปสวรรค์ได้ เป็ นความคิดที่ผิด เพราะพระคัมภีร์
บอกเราว่าทุกคนเป็ นคนบาป ถ้าคนสามารถรับความรอดโดยการกระทําดี ของเขาได้พระเยซู คงไม่ตอ้ งมาวาย
พระชนม์เพื่อเรา
2.ความจริงใจ บางคนเชื่อว่าถ้าเขามีความจริ งใจและจริ งจังกับสิ่ งที่เขาเชื่ อถือ พระเจ้าจะเข้าใจและยอมให้
เขาเข้าไปสวรรค์ได้ แต่ถา้ สิ่ งที่ยดึ ถือนั้นไม่ถูกต้องล่ะ? ถ้าสมมติวา่ คนหนึ่ งดื่มยาพิษเข้า โดยเชื่ อว่านัน่ คือนํ้าสม
คั้น ความเชื่อนั้นจะทําให้เขารอดตายได้ไหม? ไม่ได้ เราจะต้องเชื่อในสิ่ งที่เป็ นความจริ งเท่านั้น
3.การทรมานกาย บางคนเชื่อว่าถ้าเขาสละหรื อ ปฏิเสธ ความสุ ขสบายในชีวิตของเขาแล้ว พระเจ้าจะต้อง
ให้เขาไปสวรรค์แน่ ๆ แต่ ค วามจริ ง มี อยู่ว่า พระเยซู เป็ นผูใ้ ห้เ รามี ชี วิตที่ ค รบบริ บู รณ์ ถ้า เรามี ค วามรั ก และ
ความสัมพันธ์กบั พระองค์และกับคนอื่นๆทรงสัญญาว่า แผ่นดินสวรรค์เป็ นของคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซู
น้องๆเคยมี ความสงสัยไหมว่า ทําไมครู ผสู ้ อนหรื อนักเทศน์ชอบชักชวนให้คนเชื่ อและรับพระเยซู ไว้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขา? ในชั้นเรี ยนของเรามักจะปิ ดบทเรี ยนด้วยการเปิ ดโอกาสให้นอ้ งๆ รับเชื่อพระเยซู
เรื่องเล่า
มีครู สอนรวีฯ คนหนึ่งมักจะชักชวนให้เด็กๆรับเชื่อพระเยซูเสมอ มีเ ด็กชายคนหนึ่ งเข้ามาเรี ยนในชั้นของ
ครู คนนี้ เขามีอายุรุนเดียวกับน้องๆนี่ แหละ ครู ได้เปิ ดโอกาสให้คนที่ยงั ไม่เป็ นคริ สเตียนมอบชี วิตของเขาไว้กบั
พระเยซู เป็ นครั้งแรกที่เด็กคนนี้ ได้ยินเรื่ องความรักของพระเจ้า และรู ้วา่ พระเยซู เป็ นผูจ้ ดั เตรี ยมที่บนสวรรค์ไว้
ให้เขาดังนั้นจึงได้ตอ้ นรับพระเยซูไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดและเป็ นคริ สเตียนตั้งแต่เวลานั้น แต่เขาไม่มีโอกาสมา
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เรี ยนรวีฯ เพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เป็ นคริ สเตียน จึงไม่ได้มาโบสถ์เป็ นประจําทุกอาทิตย์ แต่ว่ามีความเชื่ อในพระ
เยซูอย่างจริ งจัง
หลังจากที่เขารับเชื่อ 2-3 เดือน วัยหนึ่งเขาตามหาลูกกอล์ฟที่ตกลงไปในบ่อนํ้าข้างๆ สนามกอล์ฟ เขาได้ดาํ
นํ้าลงไปเพื่อจะหาลู กกอล์ฟ นํ้าในลํา ธารตื้ นกว่าที่ เขาคิ ด ดังนั้นเมื่ อเขากระโจนลงไปอย่างแรง จึ งทํา ให้หัว
กระทบพื้นและคอหัก ในที่สุดเขาต้องเสี ยชีวติ
น้องๆคิดว่าครู รวีฯรู ้สึกอย่างไร? เขาเสี ยใจที่เด็กชายนั้นต้องเสี ยชี วิตไป แต่วา่ เขาดีใจมากที่เปิ ดโอกาสให้
เด็กนั้นต้อนรับพระเยซู และรู ้วา่ เมื่อเด็กนั้นตายไป เขาได้อยู่กบั พระเยซู บนเมืองสวรรค์ ถ้าน้องๆที่ยงั ไม่เป็ นค
ริ สเตียนครู อาจจะชักชวนเขาให้เขารับเชื่ อในเวลานี้
พระเยซู ยอมวายพระชนม์ เพื่อช่ วยเราทุกคนให้รอด พระองค์ทรงรักเรา ขอให้ทุกคนก้มศีรษะหลับตา
และคิดในใจเงียบๆ ให้แน่ใจว่าได้เชื่อและวางใจในพระเยซูองค์เดียวเท่านั้น ไม่ใช่สิ่งอื่น ไม่ใช่ความดี ไม่ใช่การ
มีชื่อเสี ยงดีที่ทาํ ให้เรารอดได้ แต่เป็ นพระเยซูที่ช่วยให้ทุกคนรอดจากความบาปได้

กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 7
2.เกมส์ เติมช่ องว่าง (เอ็ก – โอ )
เขียนตารางบนกระดาน ให้แบ่งชั้นเรี ยนออกแป็ น 2 ทีม คือ ทีม 0 และ Xให้ถามคําถามสลับกัน ถ้าที ม
ไหนตอบถู กให้ใส่ เครื่ องหมายของที มลงในช่ องตารางที่ เขาเลื อก ถ้าตอบไม่ถูกก็ให้โอกาสอี กที มหนึ่ งตอบ
คําถามข้อเดียว ถ้าทีมไหนมีเครื่ องหมายเรี ยงกันเป็ นเส้นตรงกันเป็ นเส้นตราสามจุดฝ่ ายชนะ
คําถามดังต่อไปนี้ (ครู อาจจะเพิม่ เติมคําถามมากกว่านี้ได้)
1.เกิดอะไรขึ้นกับเปาโลที่เมืองลิสตรา? (ถูกขว้าง)
2.ใครเป็ นคนช่วยเปาโลที่ลิสตรา? (พวกสาวก)
3.เปาโลถูกเฆี่ยนและถูกขังคุกที่เมืองอะไร?(ฟี ลิปปี )
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4.ใครเป็ นเพื่อนร่ วมงานกับเปาโลที่ฟีลิปปี ? (สิ ลาส)
5.ในนิมิตเปาโลเห็นชาวเมืองอะไรมาหาท่าน? (มาชิโดเนีย)
6.ใครที่ขายผ้าสี ม่วง?(นางลิเดีย)
7.เปาโลเดินทางไปเมืองอะไร? ในบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี? (เอเธนส์)
8.ผูห้ ญิงที่เชื่อข่าวประเสริ ฐที่เปาโลประกาศคือใคร? (ดามาริ ส)
3.ทาพิพธิ ภัณฑ์ ชีวติ ของเปาโล ช่ องที่ 7
เฉลยแบบฝึ กหัด
“พวกเขาสร้ างแท่นแท่นหนึ่ง ทีม่ ีคาจารึกไว้ว่าแด่ พระเจ้ าทีไ่ ม่ ร้ ู จัก”
ข้อท่องจํา กิจการ 4 : 12
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บทที่ 8 เปาโลทุม่ เทชีวติ
เป้ าหมายบทเรียน
เพื่อให้รู้วา่ เปาโลได้ทุ่มเทชี วิตในการรับใช้พระเจ้าอย่างไร? ให้น้องๆรู ้ สึกอยากจะทุ่มเทชี วิตเพื่อรับใช้พระเจ้า
และให้นอ้ งๆมอบชีวติ ถวายตัวในการรับใช้พระเจ้า

ข้ อท่ องจา
“ อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่างนิ่งเสี ย เพราะว่าเราอยูก่ บั เจ้า” กิจการ 18:9-10

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 18:1-11

ข้ อคิดสาหรับครู
จากบทเรี ยนที่ผ่านมา จะเห็ นได้ว่าเปาโลได้ทาํ งานรับใช้พระเจ้าโดยไม่ย่อท้อแม้ว่าจะพบ กับอุปสรรค
มากมาย ถู กข่มเหง ถู กขัดขวาง ถูกขว้างด้วยหิ น ถู กปองร้ าย ขัดสน ต้องทํามาหากิ น ทําอาชี พเพื่อเลี้ ยงดู
ตนเอง แม้วา่ จะลําบากสักเท่าใดก็ไม่ทาํ ให้เปาโลถอนตัวจากรับใช้พระเจ้าได้
ในบทนี้ จะพบว่า เปาโลได้พบกับเพื่อน 2 คนที่มีอาชี พเย็บเต็นท์ และเปาโลก็ลงมือทําอาชี พนี้ เพื่อเลี้ยงดู
ตัวเองและได้รับใช้พระเจ้าไปด้วย พระเจ้าได้สําแดงต่อเปาโลทางนิ มิต เพื่อหนุ นใจให้เปาโลมีกาํ ลังใจเข้มแข็ง
ในการรับใช้ต่อไป แม้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างอยูใ่ นสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์ทรงอยูเ่ คียงข้างเปาโล
เสมอ
หนุ นใจน้องๆ มอบชี วิตให้กบั พระเจ้าและรับใช้พระเจ้าในคริ สตจักร โดยเริ่ มจากงานเล็กๆน้อยๆก่อน
ให้อธิ ษฐานฟังพระสุ รเสี ยงของพระเจ้า ขอการทรงนําจากพระเจ้าและไม่ตอ้ งกลัวเพราะพระเจ้าทรงสถิตกับเรา
ทุกเวลา
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นาสู่ บทเรียน
เมื่อน้องๆเข้ามาให้ทุกคนเปิ ดพระคัมภีร์กิจการบทเรี ยนที่ 13-14 เพื่อค้นหาชื่ อเมืองต่างๆที่อาจารย์เปาโล
ไปประกาศ ข้อพระคัมภีร์ ถ้าพบชื่อเมือง และบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่เมืองนั้นๆ ให้เวลา 5 นาที กลุ่มใดได้เมือง
มากที่สุดก็ชนะ เตรี ยมของขวัญเล็กๆน้อยๆ ไว้สาํ หรับผูท้ ี่ชนะก็จะเป็ นการดี
ตัวอย่าง
พระคัมภีร์

เมือง

กจ.13:5
กจ.13:6
กจ.13:14

ชาลามิช
ปาโพส
อันทิโอก

...............
................
................

.................
.................
.................

เหตุการณ์
ประกาศในธรรมศาลา
เอลีมาสตาบอด
เทศนามีหลายคน
กลับใจรับเชื่อพระเยซู
…………………………
…………………………
…………………………

บทเรียนจากพระคัมภีร์
หลายครั้งที่เปาโลต้องเผชิ ญกับปั ญหาอุปสรรคของการรับใช้ ต้องพบกับคนมากมายหลายรู ปแบบ จาก
บทเรี ยนสัปดาห์ที่แล้วเปาโลไปประกาศที่เมืองเอเธนส์ พบว่าเมืองนี้ เต็มไปด้วยรู ปเคารพ มีแผ่นจารึ กชื่ อพระ
ต่างๆ ไว้บนแผ่นศิลานั้นและเปาโลได้ประกาศข่าวประเสริ ฐ บอกถึงเรื่ องขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้าซึ่ งเป็ นพระ
เจ้าองค์เดียวเท่านั้น ที่เป็ นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แน่นอนมีหลายคนต้อนรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดหลายคน
ปฏิเสธ บางคนเยาะเย้ย แต่ท่านยังทํางานรับใช้พระเจ้าต่อไปโดยไม่หวัน่ ไหวต่อสิ่ งใดๆทั้งสิ้ นและท่านก็เดินทาง
ยังเมืองโคริ นธ์
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เมืองโคริ นธ์เป็ นเมืองใหญ่ มีความเจริ ญทางด้านการค้าขาย มีตลาดใหญ่ที่มีพ้ืนเป็ นหิ นอ่อน และที่ตลาด
เต็มไปด้วยสิ้ นค้าต่างๆ ผักผลไม้ หม้อไห เครื่ องใช้โลหะ สัตว์ต่างๆ และที่เมืองโคริ นธ์น้ ี เปาโลได้พบคนยิว
ครอบครัวหนึ่ง เป็ นคริ สเตียนที่ยาํ เกรงพระเจ้า ชื่อ อาควิลลาและปริสสิ ลลา ซึ่ งย้ายมาจากกรุ งโรม เปาโลดีใจ
มากที่ ได้พบเพื่อนใหม่ ทั้งสองมีอาชี พเป็ นช่ างเย็บเต็นท์ (แสดงภาพ 8-1) ทั้งสองรู ้ ว่าเปาโลเป็ นช่ างเย็บเต็นท์
เหมือนกัน เลยชวนเปาโลมาอยูแ่ ละทํางานด้วยกันกับพวกเขา ตั้งแต่น้ นั มาเขาก็เป็ นเพื่อนสนิ ทกันช่วยเหลือกัน
และกันไปไหนด้วยกันและรับใช้พระเจ้าร่ วมกัน
อ่ า นกิจ การ 18:4-5 ทุ ก วัน สะบาโต (สะบาโตคื อ วัน หยุด พัก การงานและไปนมัส การพระเจ้า เปาโล
อาควิลลาและปริ สสิ ลลาจะไปที่ธรรมศาลา (แสดงภาพ 8-2 ) ในเมืองโคริ นธ์เพื่อเทศนาสั่งสอนประกาศชักชวน
ทั้งคนยิวและกรี กให้กลับใจใหม่ มารับเชื่ อในพระเยซู คริ สต์เป็ นพระผูช้ ่ วยให้รอด คาถาม น้องๆ เคยประกาศ
เป็ นพยานเรื่ องพระเยซู ใ ห้เพื่ อนๆ ฟั ง ไหม? และทํา ไมเราต้องประกาศเป็ นพยาน? (ให้โอกาสแก่ น้องๆได้
อภิปราย)
อาจารย์เปาโลได้ทาํ งานรับใช้ประกาศเป็ นพยานอย่างขะมักเขม้น เพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความรอด (อ่ าน
กิจการ 13:26-41) เปาโลได้บอกคนเหล่านั้นว่า พระเยซู คริ สต์เป็ นใคร? ทําไมพระองค์ตอ้ งสิ้ นพระชนม์บนไม้
กางเขน และในวันที่สามพระองค์ทรงคืนพระชนม์ ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลาย สาเหตุที่ทุกคนต้องรับเชื่ อใน
พระเยซูคริ สต์ และคนที่ปฏิเสธก็จะได้รับผลแห่งการกระทําของตนเอง
อ่ านกิจการ 18:6-8 มีหลายคนที่ได้เข้ามาเชื่ อในพระเยซู คริ สต์ และรับบัพติสมาโดยเฉพาะครอบครัว
ของคริ สปั สนายธรรมศาลา ได้เข้ามารับเชื่ อมอบชี วิตให้กบั พระเยซู หมดทั้งครอบครัว และชาวเมืองโคริ นธ์ก็
เปิ ดใจออกต้อนรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ขณะเดียวกันก็มีบางพวกที่ไม่เห็นด้วย ได้ต่อต้านขัดขวางการ
ประกาศของเปาโลและคิดปองร้ายต่อท่าน จากเหตุการณ์ดงั กล่าวที่ผา่ นมาคงทําให้เปาโลมีความรู ้สึกกลัวว่าพวก
นั้นจะมาทําร้ายท่านหรื อพยายามไล่ท่านออกจากเมืองนั้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเมืองอื่นที่ท่านเคยไปมาแล้ว แต่
ในคืนนัน่ เอง (แสดงภาพ8-3) พระเจ้าตรัสกับเปาโลทางนิ มิตว่า (ให้นอ้ งๆ อ่าน กิจการ 18: 9-10 และท่องข้อ
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ท่องจําพร้อมๆกันดังๆ) “อย่ ากลัวเลย แต่ จงกล่ าวต่ อไป อย่ านิ่งเสี ยเพราะว่ าเราอยู่กับเจ้ า” พระเจ้าผูท้ รงยิง่ ใหญ่
ทรงมีฤทธิ์ เหนือมารซาตาน พระองค์ทรงห่วงใยผูร้ ับใช้จะทําอะไรที่ไหน พระองค์ทรงสถิตอยูด่ ว้ ยและพระองค์
รู ้ถึงความรู ้สึกของเปาโล พระเจ้าจึงได้เสด็จมาหนุ นใจท่าน ไม่ให้กลัวต่ออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ทาํ ให้งาน
ต่อไป พระองค์จะเป็ นผูป้ กป้ องคุ ม้ ครองเปาโล และเราก็รู้วา่ เมื่อพระเจ้าสัญญาอะไรไว้ พระองค์จะทําสัญญา
พระองค์ผทู้ รงสัตย์ซื่อจะปกป้ องเปาโลดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญานั้น
คาถาม น้องๆคิดว่า เปาโลรู ้สึกอย่างไร เมื่อได้รับนิ มิตจากพระเจ้าแล้ว? แน่ นอน.... เปาโลมีกาํ ลังมีใจกล้าเพิ่ม
มากขึ้นในการประกาศข่าวประเสริ ฐและจะรับใช้ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง จะเห็นว่าเปาโลไม่กลัวต่ออุปสรรค แม้วา่
จะถูกขัดขวางถูกทําร้ายแต่ท่านยังคงทํางานต่อไปตลอด 1 ปี กับอีก 6 เดือน ตลอดเวลาที่อยูเ่ มืองโคริ นธ์ ท่านได้
ประกาศ สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวัน
คาถาม ถ้าพระเจ้ามาสําแดงนิ มิตให้นอ้ งๆมอบกายถวายชี วิตกับพระองค์ และร่ วมรับใช้กบั พระองค์ น้องรู ้สึก
อย่างไรบ้าง? (ให้เวลาน้องๆ ตอบ) พระเจ้าคอยน้องๆ ในการตัดสิ นใจ พระองค์ไม่เคยบังคับใจใคร แต่นอ้ งๆ
สมัครใจตัดสิ นใจด้วยตัวเองจําไว้ว่า พระองค์มีพระมหาบัญชาให้เราด้วยตัวเองจําไว้ว่า พระองค์มีพระมหา
บัญชาให้เราทํางานของพระองค์
ท่องข้อท่องจําอีก 3 ครั้ง “อย่ากลัวเลยแต่ จงกล่ าวต่ อไป อย่ านิ่งเสี ยเพราะเราอยู่กบั เจ้ า”

กิจกรรม
1. ทาแบบฝึ ดหัด บทที่ 8
2.ทาการ์ ด เตรี ยมกระดาษสําหรับทํา การ์ ด เพื่อให้น้องๆ ทุกคนวาดภาพและเขียนคํา หนุ นใจสั้นๆแล้วมอบ
ให้กบั ผูร้ ับใช้ในคริ สตจักร เช่นครู รวีฯ ศิษยาภิบาลหรื อผูร้ ับใช้ที่นอ้ งๆรู้จกั
พระเจ้ าทรงเป็ นทีพ่ งึ่ พา ในยามยากลาบาก....ของท่าน...
สดุดี 91:15
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3.ให้สํารวจการเดินทางประกาศข่าวประเสริ ฐของอาจารย์เปาโลครั้งที่ 2 โดยให้อ่านในกิจการ 15:36-18:22 ให้
วาดแผนที่เดินทาง ใส่ ชื่อเมืองต่างๆที่อาจารย์เปาโลเข้าไปประกาศและให้เขียนเหตุ การณ์ สําคัญของแต่ละเมือง
นั้นด้วย
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บทที่ 9 เปาโลถูกจับในพระวิหาร
เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้วา่ เมื่อคริ สเตียนจะต้องเผชิญกับความทุกข์ลาํ บาก และการข่มเหงเพราะความเชื่อ ให้นอ้ งๆตั้งมัน่ คงอยู่
ในพระเจ้า ไม่วา่ จะพบกับการเข้าใจผิดหรื อถูกทําร้ายก็ตาม

ข้ อท่ องจา
“ถ้าเรามีความอดทน เราก็จะได้ครองร่ วมกับพระองค์ ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับ
เราเช่นกัน” 2 ทิโมธี 2:12

ข้ อพระคัมภีร์ กิจการ 21 : 17-40 , 22 : 1-16
ข้ อคิดสาหรับครู
เด็กๆมักจะมีความสนใจหรื อประทับใจ ในสิ่ งต่างๆได้ง่ายมาก เขามักจะมีความสงสัยและต้องการคําตอบ
ที่ละเอี ยด เมื่ อเขาถามคําถามเป็ นสิ่ งสําคัญมากที่ผูใ้ หญ่จะต้องเตรี ยมพร้ อมในการตอบคําถามของพวกเขาอยู่
เสมอ
บทเรี ยนอาทิตย์น้ ี พูดถึงเหตุการณ์เปาโลได้รับความทุกข์ลาํ บากอีกครั้งหนึ่ง จากหลายๆครั้งที่เปาโลได้รับ
ความทุ กข์ลาํ บากอี กครั้ งหนึ่ งจากหลายๆ ครั้ งที่ เปาโลได้รับไม่ใช่ เฉพาะการถู กเยาะเย้ย และการถู กรบกวน
เท่านั้น แต่ท่านยังทําร้ายร่ างกายด้วย ในฐานะที่เราเป็ นคริ สเตียนเราอาจจะต้องได้รับการข่มเหง เนื่ องจากความ
เชื่อของเราในลักษณะคล้ายกันนี้ดว้ ย
พยายามให้เด็กของท่านรู ้วา่ ความทุกข์ลาํ บากและการข่มเหงมักจะเกิดขึ้นเสมอ ให้คิดถึงในทางบวกเข้าไว้
เพื่อจะไม่ให้เขาเกิดความกลัว หรื อท้อใจ แต่หนุ นใจเขาทั้งหลายให้เข้มแข็งในพระเจ้าและยึดมัน่ ในพระวจนะ
ของพระองค์เสมอ ไม่ตอ้ งกลัวหรื อความละอายในการเป็ นบุตรของพระเจ้า เราได้ครอบครองร่ วมกับพระองค์
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นาสู่ บทเรียน
“เกมส์ ส่งข่ าว”
แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ น 2 กลุ่มหรื อหลายกลุ่มก็ได้ให้แต่ละกลุ่มนัง่ เป็ นแถว ครู เตรี ยมประโยคคําพูดไว้ เช่ น
“ถ้าเรามีความอดทน เราก็จะได้ครองร่ วมกับพระองค์ หรื อ ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก้ไม่ละอาย เพราะว่าข้าพเจ้ารู ้จกั
พระองค์ที่ขา้ พเจ้าได้เชื่ อ หรื อประโยคทัว่ ไป เช่น บานชื่ น หน้าบาน เห็นบานไม่รู้โรยหน้าบาน หน้าเต็มด้วย
บานไม่รู้โรย...... คนที่1 รับข่าวจากครู กระซิ บส่ งข่าวต่อคนที่2....3...4....5 .... จนถึงสุ ดท้าย ให้บอกข่าวที่ส่งมา
นั้นว่า เหมือนกับข่าวของครู ที่ส่งไปไหม? ส่ วนมากจะได้ไม่ครบประโยคคนที่ 1...2 อาจจะครบประโยค แต่คน
ที่ 3.... 4..... 5...ประโยคเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน บางครั้งข่าวลือที่พดู กันไปนั้นก็ไม่จริ งทั้งหมด

บทเรียนจากพระคัมภีร์
น้องๆเคยรู้จกั บางคนที่ได้รับความทุกข์ลาํ บาก เนื่ องจากสิ่ งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเขา หรื อเกี่ยวกับความ
เชื่อของเขาหรื อไม่? (รอคําตอบ)
เราทุกคนมักจะเคยได้ยินว่าคนหรื อกลุ่ม คนที่ไม่เหมือนคนอื่น ถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเชื่ อ การ
ดําเนินชีวติ และลักษณะการแต่งตัวของเขา เช่น .... คนที่เชื่อพระเยซูคนเดียวในครอบครัว (แสดงภาพ 9-1)
เรามักจะคิดถึงคนอื่นตามสิ่ งที่เราได้ยิน เรี ยกว่า “ข่าวลือ” หรื ออีกอย่างหนึ่ ง ก็เรี ยกว่า “การซุ บซิ บนินทา”
บางทีเราอาจจะถูกคนพูดชุบซิ บนิรทาก็ได้ ชอบอย่างนั้นหรื อเปล่า?(อภิปราย)
ในบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี เปาโลได้เผชิญกับคนบางคนที่เคยได้ยนิ ข่าวลือเกี่ยวกับท่าน เปาโลถูกคนบางคนพวก
นี้รบกวนแต่ท่านก็ยงั ตั้งมัน่ คงในความเชื่อ ไม่หลบเลี่ยงเพื่อจะหนีจากการรบกวนนั้นเลย
บางคนในเยรู ซาเล็ม เมื่อได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเปาโลแล้วรู ้สึกไม่ชอบท่านทั้งๆ ที่ยงั ไม่เคยเห็นหรื อได้ยิน
ท่านพูดเลย (กิ จการ 21:21) สิ่ งที่เขารู ้เกี่ยวกับเปาโลล้วนเป็ นเรื่ องที่ไม่เป็ นความจริ ง เขาทั้งหลายได้ยินว่า “เปา
โลกล่าวต่ อต้ านเรื่องธรรมบัญญัติว่าไม่ มีความจาเป็ นทีจ่ ะประพฤติตาม” ความจริ งเปาโลไม่ได้กล่าวธรรมบัญญัติ
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ไม่ดี แต่ท่านคิดว่าไม่มีความจําเป็ นที่คนต่างชาติที่ไม่ใช่ยิวจะต้องทําตามธรรมบัญญัติทุกอย่างเปาโลรู ้ดีวา่ ควาร
อดไม่ใช่ได้มาโดยการทําตามธรรมบัญญัติ
เพื่อนๆของเปาโลที่อยู่ในเยรู ซาเล็มห่ วงใยในความปลอดภัยของท่านและพยายามวางแผนที่จะช่ วยเหลื อ
(กิจการ 21:22-24) ซึ่ งพวกเขาหวังว่าจะป้ องกันปั ญหาที่จะเกิดขึ้นกับเปาโลถ้าท่านได้ร่วมในพิธีชาํ ระตัวกับชาย
หนุ่มสี่ คนที่บนตัวได้ จะเป็ นการพิสูจน์ให้คนยิวในเยรู ซาเล็มเห็นว่าเปาโลยังยอมรับนับถือธรรมบัญญัติอยู่
ถ้าน้องๆ ถูกเยาะเย้ยในเรื่ องบางเรื่ องที่ไม่เป็ นความจริ ง เราจะหาโอกาสที่จะชี้ แจงความจริ งและบอกความ
เชื่อที่แท้จริ งของเราให้คนเหล่านั้นเข้าใจไหม?(ให้เวลาอภิปราย)
เปาโลเป็ นคนที่ไม่ชอบก่อให้เกิดปั ญหา กับคริ สเตียนในกรุ งเยรู ซาเล็ม ดังนั้นท่านจึงตกลงใจที่จะเข้าร่ วม
ในพิธีชาํ ระตัวตามธรรมเนียมของคนยิวและพิธีได้เริ่ มขึ้นทันทีในวันรุ่ งขึ้น (แสดงภาพ 9-2) พิธีชาํ ระตัวใช้เวลา 7
วัน เกือบจะครบกําหนดนั้น ได้มีคนยิวบางคนมาจากเอเชียได้เข้าในพระวิหารและจําเปาโลได้ ในทันใดนั้นพวก
เขาก็ได้ร้องตะโกนกล่าวหาท่านและยุยงประชาชนให้จบั เปาโล (อ่ านกิจการ 21:27-29) คนเหล่านี้ ได้กล่าวหาว่า
เปาโลสอนให้ประชาชนต่อต้านธรรมบัญญัติและนําคนกรี กเข้ามาในพระวิหารด้วย
(ใช้เวลาในการอภิปรายเกี่ยวกับท่าทีของคนยิวที่มีต่อพระวิหาร พระวิหารเป็ นสถานที่สําคัญที่สุดสําหรับ
คนยิว เป็ นศูนย์กลางของชี วิตของเขาทั้งหลายเป็ นสถานที่บริ สุทธิ์ ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่จะนําคนต่างชาติ ที่
ไม่ใช่คนยิวมาในพระวิหารไม่ได้เด็ดขาด โดยเฉพาะคนกรี กเพราะถือว่าทําให้พระวิหารเป็ นมลทิน)
คนที่พวกเขากล่าวหาเปาโลนั้นไม่เป็ นความจริ ง พวกยิวที่มาจากเอเชี ยเคยเห็นเปาโลอยูก่ บั โตรฟี มัสชาว
เอเฟซัสมาก่อน ดังนั้นจึงคิดว่าเปาโลได้นาํ คนพวกนั้นเข้ามาในพระวิหารโดยที่พวกเขาไม่ได้เห็ นโตรฟี มัสใน
บริ เวณพระวิหารเลย
เรื่ องนี้ ได้ทาํ ให้พวกยิวในเยรู ซาเล็มเพิ่มความเข้าใจผิดมีความโกรธและเกลียดชังเปาโลมากขึ้น ฝูงชนได้
ฮือกันเข้าจับเปาโลและลากท่านออกจากพระวิหารและพยายามจะฆ่าท่านเสี ย(แสดงภาพ 9-3)
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ผูบ้ งั คับกองทัพโรมัน ได้ทราบข่าวการวุน่ วายที่เกิดขึ้นจึงนําทหารและเจ้าหน้าที่มายังฝูงชนเมื่อเขาทั้งหลาย
เห็นผูบ้ งั คับกองพันมาปรากฏจึงได้หยุดทุบตีเปาโล ผูบ้ งั คับกองพันได้จบั กุมเปาโลเพราะเข้าใจว่า เปาโลเป็ นคน
ก่อเรื่ องและถามถึงความผิดของเปาโล แต่มีเสี ยงตะโกนมากมายจนเขาไม่รู้คาํ ตอบที่ถูกต้องคืออะไร ดังนั้นจึง
ได้สั่งให้เอาโซ่ล่ามเปาโลสองเส้นและนําท่านออกไป
ขณะที่เปาโลกําลังถูกนําออกไปข้างนอกท่านได้ขออนุ ญาตผูบ้ งั คับพันเพื่อจะพูดเป็ นภาษากรี ก เขาคิดว่า
เปาโลเป็ นผูก้ ่ อกวนชาวอียิปต์ (อ่ านกิจการ 21:39) เมื่อเปาโลอธิ บายว่าท่านมาจากไหน ผูบ้ งั คับกองพันจึงได้
อนุญาตให้ท่านพูดเปาโลจึงหันไปพูดกับฝูงชนโดยใช้ภาษาอีบูร
ในทันใดนั้น เสี ยงของฝูงชนก้เงียบลงเพราะพวกเขาไม่ได้คิดว่า เปาโลจะพูดภาษอีบูรเช่นเดียวกับเขาได้
เปาโลได้ฉวยโอกาสที่จะเล่าเบื้องหลังของท่านให้คนเหล่านั้นฟั งว่า ท่านได้รับการเล่าเรี ยนสู งสุ ดตามแบบฉบับ
ของคนยิวและได้เล่าถึ งการกลับใจใหม่บนเส้นทางไปเมืองดามัสกัส (อ่ านกิจการ 22 : 14-15) เปาโลบอกคน
ทั้งหลายว่า พระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้เป็ นพยานแก่ทุกคนท่านได้บอกความจริ งให้พวกเขาได้เข้าใจไม่เหมือนกับ
ข่าวลื อที่พวกเขาได้ยิน แทที่ฝูงชนจะเปลี่ ยนความรู ้ สึกของเขาที่มีต่อเปาโล แต่กลับยิ่งเกลี ยดชังท่านมากขึ้น
เพราะคิดว่าไม่มีคนยิวคนใดจะได้รับการแต่งตั้งให้สั่งสอนต่างชาติที่ไม่ใช่ยวิ
น้องๆ คิ ดว่า เปาโลคิ ดจะเลิ กติ ดตามพระเยซู ไหม? การข่มเหงเหล่ านี้ ทาํ ให้เปาโลมี เหตุ ที่จะท้อใจได้
หรื อไม่? เปาโลยังมีความเชื่อในพระเยซูต่อไป ท่านยังตั้งมัง่ คงและยอมทนต่อความทุกข์ลาํ บาก
ข้อท่องจํากล่าวว่า .....
“ถ้ าเรามีความอดทน เราก็จะได้ ครองร่ วมกับพระองค์ ถ้ าเราไม่ ยอมรับพระองค์ พระองค์ กจ็ ะไม่
ทรงยอมรับเช่ นกัน” (2 ทิโมธี 2:12)
นี่ คื อคํา พูดที่ ท่ านเปาโลกล่ าวกับเพื่ อนร่ วมงานหนุ่ ม คื อ ทิ โมธี หลัง จากที่ ท่ า นได้รับ การข่ มเหงอย่า ง
มากมาย ไม่มีสักครั้งเดียวที่ท่านคิดหลบเลี่ยงการข่มเหง เปาโลรู ้วา่ วันหนึ่งข้างหน้าท่านจะได้ครองร่ วมกับพระ
เยซูและนี่เป็ นเหตุผลเพียง พอที่จะทําให้ท่านรับใช้พระเยซูต่อไป
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เราซึ่ งเป็ นคริ สเตียนก็เช่นกัน เมื่อเราได้รับความทุกข์ลาํ บากเนื่ องจากความเชื่ อของเราทุกวันนี้ มีคนที่เชื่ อ
หลายกลุ่มได้รับการข่มเหง อย่างไรไม่เป็ นธรรม สิ่ งสําคัญที่เราควรจะจดจําไว้คือ เรามี ชยั ชนะแล้วโดยพระ
โลหิ ตของพระเยซูคริ สต์ เราอาจจะถูกเยาะเย้ย แต่เราต้องมัน่ คงอยูใ่ นความเชื่อและวางใจในพระเยซูคริ สต์
น้องๆ เคยถูกเยาะเย้ยไหม? เราเคยทนทุกข์เพราะเชื่ อพระเยซู ไหม? (ชักชวนให้เขาแบ่งปั นประสบการณ์)
ไม่ตอ้ งมีความละอายหรื อมีความกลัวที่จะมีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเยซู คริ สต์ อย่าให้ความกลัวเป็ นเหตุที่จะทําให้เราปฎิ
เสธพระเยซู ให้แบ่งปั นความเชื่อและมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระคริ สต์ พระองค์สามารถที่จะช่วยเราให้พน้ จากการเยาะเย้ย
(ครู อาจจะฉวยโอกาสนี้ ชักชวนให้เขาต้อนรับพระเยซู)

กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 9
2.เกมส์ ชักดาบ
ทุกคนเตรี ยมพระคัมภีร์และวางใจบนตักเอามือวางไว้ขางตัว ครู บอกข้อพระคัมภีร์ แล้วให้เด็กๆ เป็ นผู้
ค้นหา ถ้าใครพบก่อนให้ลุกขึ้นอ่านพระคัมภีร์ขอ้ นั้นๆ ทําต่อไปเรื่ อยๆ
ขอแนะนาให้ ใช้ ข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้
2เธสะโลนิกา 1 : 5
1เปโตร 4 :12-14
ยอห์ น 16 : 38
1เปโตร 4 : 16
โรม 8 : 35
มัทธิว 5 : 10
2 ทิโมธี 3 : 12
1เปโตร 4 : 19
ฮีบูร 10 : 23
2 ทิโมธี 4 : 5
2 โครินธ์ 4 : 17
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กิ จกรรมนี้ อาจจะใช้ในการอภิปรายถึ งความทุกข์ทรมานของพระเยซู อาจจะถามคําถามในระหว่างเล่ น
เกมส์หรื ออาจจะจัดเวลาเพื่ออภิปรายในตอนหลังก็ได้ คําถาม ....
1. ความทุกข์ทรมานของพระเยซูคืออะไร ?
2. เป็ นความทุกข์ที่เน่าเยาะเย้ยหรื อไม่ ?
3. เป็ นการทนทุกข์ฝ่ายกายเท่านั้นใช่หรื อไม่ ?
4. ทําไมคริ สเตียนต้องยอมทนทุกข์เพื่อพระคริ สต์ ?

3.ทาพิพธิ ภัณฑ์ ชีวติ เปาโล ช่ องที่ 9
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บทที่ 10 หลานชายเปาโลบอกแผนร้าย
เป้ าหมายบทรียน
สอนให้รู้วา่ ความกล้าของหลานชายเปาโล ได้ช่วยชี วิตของเปาโลไว้ ชักชวนให้นอ้ งๆมีความกล้าที่จะทํา
ในสิ่ งที่เขารู ้วา่ ถูกต้อง

ข้ อท่ องจา
“จงเข้มแข็งและให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด ...” สดุดี 31 :24

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 23:1-24

ข้ อคิดสาหรับครู
ความกล้าหาญคือคุณสมบัติที่เราต้อง การในชี วิตของแต่ละคน แต่เราจะไม่ได้สิ่งนี้ ง่ายนักเพราะการที่เรา
จะมีความกล้าได้ ก็ตอ้ งผ่านการทดสอบเสี ยก่อน เด็กๆ มีความเข้าใจเรื่ องนี้ และยกย่องความกล้า แต่เขาอาจจะ
ชอบหลบเสี่ ยงสถานการณ์ที่จะทําให้เกิดความกล้า
บทเรี ยนอาทิตย์น้ ี จะช่ วยให้นอ้ งๆรู ้ ถึงความสําคัญของการทําในสิ่ งที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยูใ่ นสถานการณ์
อย่างไร อย่าให้ความกลัวทําลาย ความกล้า แต่ให้มุ่งความคิดอยูท่ ี่ความจริ งที่วา่ พระเจ้าทรงช่วยให้มีกาํ ลังและ
ความกล้าเพื่อเราจะทําในสิ่ งที่ถูกต้อง

นาสู่ บทเรียน
ร้ องเพลง “เราอยู่กบั เจ้ า”
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสร้างและปั้ นชีวติ ไว้
ทรงเป็ นองค์พระผูไ้ ถ่เรา
ตรัสคําสัญญาว่า....
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****** เราอยูก่ บั เจ้าทุกวันคืน
เราอยูก่ บั เจ้าทุกวันคืน
เราอยูก่ บั เจ้าทุกวันคืน ไม่ละลืมเลย
เราอยูก่ บั เจ้าทุกวันคืน
เราอยูก่ บั เจ้าทุกวันคืน
เราอยูก่ บั เจ้าทุกวันคืน ไม่ตอ้ งกลัวเลย ***

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เปาโลได้รับความยุง่ ยากอีกครั้ง ทําไมพวกยิวไม่ชอบการเทศนาสั่งสอนของเปาโล ? ก็เพราะพวกเขาคิดว่า
คนที่ยอมไปสอนพวกคนต่างชาติน้ นั ไม่เหมาะสมกับการเป็ นคนยิว
เปาโลพยายามปกป้ องตัวเองในเยรู ซาเล็ม เมื่อพวกเขาได้ยนิ เปาโลพูดว่าพระเจ้าทรงเรี ยกท่านให้เป็ นพยาน
กับทุกคน ทําให้พวกยิวไม่พอใจและพยายามหาช่องทางเพื่อจะฆ่าเปาโล แต่ผบู ้ งั คับกองพันได้นาํ เปาโลออกไป
เพื่อจะยุติเสี ยงตะโกนและความวุน่ วาย
เซนเฮดริ น เป็ นชื่ อสภาหรื อศาลสู งของยิวสภานี้ ประกอบด้วยสมาชิ ก 70 คน สมาชิ กทุกคนจะต้องมีอายุ
มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป เป็ นคนที่แต่งงานแล้วและมีชื่อเสี ยงดี ปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่ งครัดมีปุโรหิ ตใหญ่
เป็ นหัวหน้าสภา มีความรับผิดชอบต่อคนยิวทั้งการเมืองและทางศาสนา สามารถตัดสิ นลงโทษผูท้ ี่ทาํ ผิดธรรม
บัญญัติได้ ถ้าคดีเหล่านั้นไม่มีโทษถึงตาย
เปาโลถูกพวกผูน้ าํ ยิวกล่าวหาบ่อยครั้ง น่ าจะทําให้ท่านเบื่อหน่ าย แต่ตรงกันข้ามกลับทําให้ท่านมีความ
ยินดี เพราะมีโอกาสได้พูดเรื่ องพระเยซู เมื่อท่านกล่าวต่อหน้าสภาวันนั้นท่านได้กล่าวด้วยความกล้าหาญ (อ่ าน
กิจการ 23: 1)
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เมื่อท่านเปาโลกล่าวคําแรก อานาเนี ยปุโรหิ ตใหญ่ได้บอกให้คนที่อยูใ่ กล้ตบปากเปาโลที่ กล่าวคําตําหนิ
ปุโรหิ ต เปาโลไม่ทราบว่าเป็ นปุโรหิ ตเพราะตามธรรมบัญญัติมีปุโรหิ ตหลวงผูเ้ ดียวที่จาํ โทษคนอื่นได้ แต่เมื่อมี
คนบอกว่า อานาเนีย เป็ นปุโรหิ ตหลวง เปาโลจึงกล่าวคําขอโทษ
ขณะนั้นเปาโลรู ้วา่ เขากําลังพูดกับคนสองพวกคือ พวกฟาริ สีกบั พวกสะดูสี (อ่านกิจการ 23: 6-10) พวกฟา
ริ สีกบั พวกสะดูสีมีความคิดบางอย่างไม่ตรงกัน พวกฟาริ สีส่วนมากเป็ นนายช่ าง ชาวนาและพ่อค้า พวกเขามี
ความเชื่อในพิธีการและการปฏิบตั ิตามธรรมบัญญัติอย่างเคร่ งครัด โดยเฉพาะในเรื่ องการถวายและเรื่ องถือศีลอด
อาหาร พวกเขาเชื่อเรื่ องการฟื้ นจากความตายและได้รับความชอบธรรมเนื่ องจากการกระทําดี
พวกสะดูสี ส่ วนมากเป็ นพวกยิวชั้นสู งมาจากครอบครัวมีอิทธิ พล พวกเขาศึกษาธรรมบัญญัติอย่างจริ งจัง
มีความรู ้ที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับธรรมบัญญัติได้ท้ งั หมด พวกสะดูสีไม่เชื่ อเรื่ องทูตสวรรค์หรื อการฟื้ นจากตาย
พวกสะดูสีส่วนใหญ่ทาํ งานกับรัฐบาลโรม และมีตาํ แหน่งทางการเมืองสู ง
เปาโลรู ้วา่ จะสามารถทําให้คนสองพวกนี้โต้แย้งกันเองได้ โดยอ้างถึงบางสิ่ งที่พวกนี้โต้แย้งกันเองได้ หรื อ
อ้างถึ งบางสิ่ งที่ พวกไม่เห็ นด้วยกัน เพื่อท่านจะมี โอกาสได้พูดกับพวกเขายืดออกไปอี ก สิ่ งที่ท่านคาดคิดนั้น
ถูกต้อง เมื่อผูบ้ งั คับการสังเกตเห็นการโต้แย้งของคนสองพวก จึงสั่งให้นาํ ท่านเปาโลออกไปและพาไปขังไว้ใน
กรมทหาร
คืนนั้นมีแขกพิเศษมาเยีย่ มเปาโล (อ่านกิจการ 23 :11 ) พระเจ้าทรงสถิตอยูใ่ กล้ และหนุ นใจเปาโลให้ท่าน
มีความกล้าหาญในการเป็ นพยานมากยิ่งขึ้น “เจ้ าจงมีใจกล้ าเถิด ...” เมื่อเรามีความกลัวเรามีองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าให้
เรามีกาํ ลังขึ้น (แสดงภาพ 10-1 )
ข้อท่องจําของเราอยู่ใน สดุดี 31 : 24 ซึ่ งเป็ นคําสั่ง “ จงเข้ มแข็ง” นี่ หมายความว่าอะไร (รอคําตอบ ) แล้ว
เราก็ได้รับคําสัญญาและพระองค์จะทรงทําให้ใจของท่านกล้าหาญ ถ้าเรามีความไว้วางใจพระเจ้า และเริ่ มต้น
ด้วยความกล้าหาญแล้วองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า จะทรงช่วยเราให้มีความอดทนในทุกสถานการณ์ได้
ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับท่านเปาดล ไม่ได้จบลงเพียงการโต้เถียงกันในสภาเท่านั้น แต่ในวันรุ ้งขึ้นมีคน
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ยิว กลุ่มหนึ่งประมาณ 40 คน (แสดงภาพ 10 – 2 ) นัดประชุมกันอย่างลับๆ สาบานว่าพวกเขาจะไม่กินอาหารดื่ม
นํ้าจนกว่าจะฆ่าเปาโลให้ตาย คนเหล่านี้ได้ไปพบกับปุโรหิ ตและผูน้ าํ ยิวบอกคําสาบานของพวกเขาและขอให้
พวกผูน้ าํ อนุ ญาตผูบ้ งั คับกองพันให้นาํ เปาโลมาเพื่อจะทําการสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง พวกเขากําลังวางแผนอะไร ?
(อ่านกิจการ 23 : 14-15 และให้บางคนตอบคําถามนี้ ) มีคนหนึ่งแอบได้ยนิ แผนร้ายนี้ คือหลานชายเปาโล เขารี บ
ไปหาเปาโลที่คุมขังและเล่าเรื่ องนี้ให้ท่านฟัง เปาโลจึงเรี ยกนายร้อยที่คุมท่านมาหาและขอให้เขาพาหลานชายไป
พบกับผูบ้ งั คับกองพัน เพื่อจะบอกแผนการลับและนายร้อยคนนั้นก็ได้พาหลานชายเปาโลตามคําขอของเปาโล
ผูบ้ งั คับกองพันได้นาํ ชายหนุ่มเข้าไปในที่ลบั และถามว่า “เจ้ามีเรื่ องอะไรจะบอก”เพราะว่าหลานชายของ
เปาโลเป็ นคนยิว จึงเป็ นการเสี่ ยงต่อชี วิตของเขามากที่จะเข้าข้างเปาโล แต่เขารู ้ ดีว่ากําลังทําอะไรและไม่กลัว
เขาได้บอกแผนการร้ายทั้งหมดให้ผบู ้ งั คับกองพันได้ทราบ (อ่านกิจการ 23: 20-22 )
คําตอบของผูบ้ งั คับกองพันคืออะไร ? (อภิปราย ) เขารู ้ ถึงอันตรายที่จะเกิ ดขึ้ นกับชายหนุ่ มนั้น ถ้าพวก
คนยิวรู ้เรื่ องนี้จึงกําชับหลาน ชายเปาโลม่ให้บอกเรื่ องนี้กบั ใครเด็ดขาด
ความกล้าหาญของชายหนุ่ มนั้น ทําให้เปาโลรอดชี วิต ผูบ้ งั คับกองพันได้เรี ยกนายร้ อยมา 2 คน สั่งให้
จัดเตรี ยมกองทหารคุม้ ครองเปาโล เพราะเขาจะส่ งเปาโลไปหาเฟลิกส์ เจ้าเมืองซี ซารี ยา (ให้ดูแผนที่ ) นายร้อยให้
พลทหารสองร้อย เพื่อคุ ม้ ครองเปาโลในการเดินทาง ผูบ้ งั คับกองพันได้เขียนจดหมายบอกเหตุการณ์ ต่างๆ แก่
เจ้าเมืองเฟลิกส์ดว้ ย
ถ้าหลานชายเปาโลไม่ได้เสี่ ยงชีวติ ของเขาไปบอกเรื่ องนี้ แก่ผบู ้ งั คับกองพัน เปาโลคงจะถูกฆ่าตาย แต่ชาย
หนุ่มรู ้ถึงสิ่ งที่เขาควรทําและรู ้วา่ พระเจ้าจะทรงอยูก่ บั เขา พระเจ้าทรงทําให้เขาเข้มแข็งและกล้าหาญ
เรื่องประกอบบทเรียน
เพชรกับดอน เป็ นเพื่อนกัน ทั้งสองเป็ นนักงัดและตามห้างสรรพสิ นค้า (แสดงภาพ 10 -3 ) พวกเขาทําไป
เพื่อ เป็ นการสนุกสนานตามประสาวัยรุ่ นที่คิดว่าตัวเองเก่งทําแล้วไม่มีใครจับได้ถือเป็ นเกมส์ สนุ กมากกว่าที่จะคิด
ขโมยของที่เขาต้องการ
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วันหนึ่ง มีเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเพชรได้ตอ้ นรับพระเยซู และเป็ นคริ สเตียน และเวลานั้น เขารู ้วา่ จะ
ไม่งดั แงะอีกต่อไป เขาจะต้องบอกเรื่ องนี้ กบั ดอน และรู ้ว่าดอนจะต้องโกรธเขาแต่เขาจะต้องหยุดการกระทํานี้
โดยเด็ดขาด ดังนั้นวันหนึ่งหลังเลิกเรี ยน เขาได้บอกเรื่ องนี้ กบั ดอนดอนโกรธเพชรมากและต่อว่าเพชรต่างๆนาๆ
และเดินหนีไป เพชรได้แต่ส่ายหน้าอย่างไม่สบายใจ มีสิ่งที่ยากกว่านี้ เขาจะต้องทํา คือ เขาเคยทําการงัดแงะ เขา
จะต้องขอความช่ วยเหลื อและความกล้าหาญจากพระเจ้า ในการไปพบคนเหล่ านั้น เพื่อจะทําทุ กสิ่ งให้เป็ นที่
ถูกต้อง
พระเจ้าทรงประทานความกล้าให้แก่เราทุกคน เมื่อเราขาดความกล้าพระเจ้าทรงประทานความเข้มแข็งแก่
เรา ถ้าน้องๆยังไม่รู้จกั หรื อ ต้อนรับพระองค์ไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เชิ ญต้อนรับพระองค์เดี๋ยวนี้ แล้วพระองค์
จะทรงช่ วยน้องๆทุกวันเวลา เมื่อคนอื่นเห็ นความประพฤติของเราจะทําให้พวกเขารู ้ สึกประทับใจอยากมีความ
กล้าหาญเช่นนั้นด้วย และจะเป็ นโอกาสนําคนเหล่านั้นเข้ามาหาพระเยซู

กิจกรรม
1. ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 10
2. “ต่ อคาแข่ งกัน”
เตรี ยมบัตรแข็งสี่ เหลี่ยม ปากกาเมจิก ให้ครู เขียนข้อท่องจําบนบัตรแข็ง แผ่นละหนึ่ งคํา 2 ชุ ด เสร็ จแล้ว
ให้สับเปลี่ยนบัตรให้ปนเปกันแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มให้แข่งกันหาคําในบัตรนํามาต่อกันให้ถูกต้องเร็ วที่สุดเท่าที่จะ
เร็ วได้ให้ ตั้งเวลาว่ากลุ่มไหนทําได้เร็ ว

จง

เข้ ม

แข็ง และ

ให้

ใจ

ของ ท่ าน

กล้า หาญ เถิด
สดุดี

31:24
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3.“เตือนความทรงจา”
เตรี ยมกระดาษแข็ง กาว ปากาเมจิก และกรรไกร ให้วาดรู ปเท้าของตนเอง โดยวางเท้าบนกระดาษแล้วใช้
ดินสอลากตามลักษณะของเท้าทั้งสองข้าง เสร็ จแล้วตัดออกก็จะได้กระดาษแผ่นใหญ่ และเขียนบนเท้าข้างหนึ่ง
ว่า “พระเยซูช่วยฉัน” และข้างหนึ่งว่า “ ให้ ยนื อยู่เพือ่ พระองค์ ” ตกแต่งบริ เวณอื่นให้สวยงามตามชอบ

4. ทาพิพธิ ภัณฑ์ ชีวติ ของเปาโล ช่ องที่ 10
เฉลยแบบฝึ กหัด
สาบานตัว

แจ้งให้ทราบ

สมาชิกสภา เข้มแข็ง
นายพัน

เปาโล

ได้ยนิ
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บทที่ 11 เปาโลยืนต่อหน้ากษัตริย์
เป้ าหมายบทเรียน
ให้รู้ถึงความกล้าหาญในการเป็ นพยานของเปาโลต่อหน้ากษัตริ ยอ์ ากริ ปปา และช่วยให้นอ้ งๆเข้าใจว่า พระ
เจ้าจะทรงช่วยเราให้มีความกล้าหาญเช่นกัน

ข้ อท่ องจา
“ข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอวาทของพระองค์ ต่อเบื้องพระพักตร์ บรรดาพระราชาและจะไม่ขายหน้า” สดุดี
119 : 46

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 25 : 13 – 27 , 26 : 1-32

ข้ อคิดสาหรับครู
บ่อยครั้งที่เราไม่ได้มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าอย่างเอาจริ งเอาจัง ไม่ค่อยคิดถึงสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงกระทํา
เพื่อเรามากนัก บางคนไม่เคยมีประสบการณ์กบั ชีวติ ที่ตกอยูใ่ นความบาป บางครั้งขลาดกลัวและลังเลที่จะพูดถึง
เรื่ องขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า แต่ถา้ เรามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งถึงสิ่ งที่พระองค์ได้ทรงกระทําเพื่อเรา เราจะไม่ลงั เล
ที่จะเป็ นพยานกับคนอื่น และจะทําให้พระองค์ได้รับเกียรติและสง่าราศีตลอดไป
ขอให้ทาํ ความเข้าใจเรื่ องราวในบทเรี ยนนี้ จาํ ไว้เสมอว่า พระเยซู ทรงรักเราทุกคนมากเพียงไร ให้แบ่งปั น
สิ่ งนี้กบั ผูท้ ี่ท่านเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเขาจะได้สรรเสริ ญพระเจ้าเช่นเดียวกับเรา

นาสู่ บทเรียน
“โปสเตอร์ ” ก่อนเริ่ มเรี ยนให้เขียนประโยคนี้ตวั ใหญ่ๆ กลางกระดาษโปสเตอร์ “ ใครต้ องการพระเยซู ”
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แล้วให้ตดั รู ปบุคคลหรื อ อาชีพต่างๆ เช่น ตํารวจ หมอ คนไทย คนจีน คุณตา คุณยาย พ่อ...แม่.... เป็ นต้น ติด
บนโปสเตอร์ที่เตรี ยมไว้

บทเรียนจากพระคัมภีร์
คําถาม มีใครบ้างที่รู้วา่ น้องๆ เป็ นคริ สเตียน? ครอบครัวรู ้ไหม? เพื่อนบ้านที่อยูใ่ กล้ๆรู ้หรื อเปล่า ? หรื อว่า
ไม่มีใครรู ้เลย? เราประกาศตัวเองให้คนอื่นรู ้วา่ เป็ นคริ สเตียนหรื อเปล่า?... จะไม่เป็ นการดีหรื อถ้าจะเป็ นคนที่ได้
ชื่อว่าเป็ นผูท้ ี่รู้จกั กับพระเจ้า เหมือนกับเป็ นสหายสนิทของพระองค์
เปาโลได้เป็ นที่รู้จกั ดี ในเรื่ องนี้และท่านได้ร้ื อฟื้ นเรื่ องนี้ข้ ึนมา จนกระทัง่ กษัตริ ยก์ ็มีโอกาสที่จะได้รู้จกั การ
แสดงออกของท่าน
เปาโลอยูใ่ นคุกที่เมืองซี ซารี ยา เป็ นเวลา 2 ปี (แสดงภาพ 11-1) เพื่อรอการตัดสิ นคดี จากเจ้าเมืองเฟลิ กส์
(ชี้ สถานที่เมืองซี ซารี ยาบนแผนที่) เจ้าเมืองไม่รู้วา่ จะทําอย่างไรกับเปาโล เปาโลอาจจะรู ้สึกท้อใจแต่ท่านไม่ได้
บ่น ท่านได้ใช้เวลาขณะที่อยูใ่ นคุกเขียนจดหมายถึงคริ สตจักร น้องๆคิดว่า เปาโลเป็ นพยานต่อคนอื่นขณะอยูใ่ น
คุกไหม? (ใช้เวลาอภิปรายถึงสิ่ งที่เปาโลอาจจะทํา)
ต่อมาเฟลิกส์ ได้พน้ จากตําแหน่งเจ้าเมืองโดยทิ้งคดีของเปาโลค้างไว้ และมีเฟสทัสเจ้าเมืองคนใหม่เข้ามา
รับตําแหน่ งแทน เมื่อเขาได้ยินคดี ของเปาโลก็ไม่ทราบว่าจะตัดสิ นอย่างไร เปาโลไม่มีความผิดสถานใด แต่
เฟสทัสไม่กล้าปล่อยเปาโลไป เพราะกลัวพวกยิวไม่พอใจ เมื่อเปาโลขอถวายฎีกาถึงซี ซาร์ และเข้าเฝ้ า เฟสทัสจึง
ตกลงโดยเร็ วเพราะเขาจะได้หลีกเลี่ยงการตัดสิ นคดีน้ ีเสี ยที
หลังจากนั้น สองสามวันกษัตริ ยอ์ ากริ ปปามาเยี่ยมเจ้าเมื องเฟสทัส เฟสทัสได้นาํ คดี ที่เกี่ ยวกับเปาโลเข้า
ปรึ กษาหรื อ (แสดงภาพ 11-2 ) เพื่อจะขอการช่ วยเหลือในการตัดสิ นคดี น้ ี (ขอให้คนหนึ่ งอ่านกิ จการ 25:13-19)
เจ้าเมื องเฟสทัสได้กล่าวถึ งการพิจารณาคดี ที่เขาได้ทาํ ไปแล้วให้กษัตริ ยอ์ ากริ ปปาฟั งดังนี้ เฟสทัสได้บอกกับ
ปุโรหิ ตหลวงและพวกผูน้ าํ ยิวว่า ไม่ใช่ธรรมเนียมของโรมที่จะมอบตัวของจําเลย จนกว่าจะให้เขามีโอกาสแก้คดี
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ในข้อกล่าวหานั้นก่อน เฟสทัสไม่ได้ถ่วงเวลาเรื่ องพิจารณาคดี ของเปาโลเหมือนเฟลิ กส์ เขาได้นาํ เปาโลมาต่อ
ศาลในวันรุ่ งขึ้น หลังจากได้พบปุโรหิ ตหลวงและพวกผูน้ าํ ยิว
พวกยิ ว ไม่ ไ ด้ก ล่ า วหาเปาโลตามที่ เ ฟสทัส คาดคิ ด ไว้ พวกเขาเพี ย งแต่ มี ข ้อ ขัด แย้ง กับ เปาโลในเรื่ อ ง
ข้อบัญญัติทางศาสนายิว และการที่เปาโลประกาศว่าพระเยซู เป็ นพระเมสสิ ยาห์ เฟสทัสไม่รู้จะพิจารณาปั ญหา
นี้ อย่างไร (อ่านกิ จการ 25:20-21) เมื่อกษัตริ ยอ์ ากริ ปปาได้รู้ถึงเรื่ องยุ่งยากซับซ้อนของคดี น้ ี เขาจึ งต้องการพบ
เปาโลและฟังเปาโลพูด ดังนี้เฟสทัสจึงนัดประชุมในวันรุ่ งขึ้น
วันรุ่ งขึ้นเปาโลได้ถูกนําไปอยูต่ ่อหน้า กษัตริ ยอ์ ากริ ปปาและเบอร์ นิสพระมเหสี (แสดงภาพ11 – 3 ) (อ่าน
กิจการ 25 : 24 – 27 ) เฟสทัสพูดอย่างชัดเจนว่า เขาไม่เห็นว่าเปาโลจะมีความผิดอะไร? เราหลายคนอาจจะรู้สึก
กลัวเมื่อต้องยืนต่อหน้ากษัตริ ยแ์ ละพูดถึงความเชื่อในพระเยซูคริ สต์ แต่ดูเหมือนว่าเปาโลไม่มีความกลัวเลย ท่าน
ได้ยืนต่อหน้ากษัตริ ยอ์ ากริ ปปาและกล่าวคําพยานอย่างกล้าหาญ (อ่าน สดุดี 119 :46 ) พระคัมภีร์ขอ้ นี้ ได้อธิ บาย
ถึงท่าทีของเปาโลได้อย่างดี ท่านไม่มีความละอายต่อความเชื่อในพระเยซู
เปาโลกล่าวคําพยานอย่างกล้าหาญต่อกษัตริ ยอ์ ากริ ปปาและพระนางเบอร์ นิส เฟสทัสและเจ้าหน้าที่ผใู ้ หญ่
หลายคน ท่านได้พดู ถึงสมัยเมื่อท่านเป็ นเด็กว่าได้รับการเลี้ยงดูตามขนบธรรมเนี ยมของคนยิวอย่างเคร่ งครัด อยู่
ในคณะฟาริ สี(ให้ทบทวนเรื่ องฟาริ สีในบทที่ 10 เตือนความจําว่าฟาริ สี เป็ นพวกที่ เคร่ งครัดในการปฎิ บตั ิ ตาม
ธรรมบัญญัติ) (กิจการ26:1-5)
ต่อจากนั้นก็เป็ นเรื่ องที่ท่านข่มเหงคริ สตจักร (อ่านกิจการ 26 :8-11) ท่านไม่ได้กล่าวแก้ตวั ในสิ่ งที่ท่านได้
ทํา แต่พยายามพูดให้คนยิวเข้าใจว่าท่านเป็ นคนหนึ่งที่เคยถือกฎบัญญัติอย่างเคร่ งครัดเหมือนกับพวกเขาทั้งหลาย
จากนั้นท่านก็พดู ถึงเหตุการณ์ที่ได้พบองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าบนถนนไปดามัสกัส ท่านบอกกษัตริ ยอ์ ากริ ปปาว่า พระ
เจ้าทรงเรี ยกท่านให้ประกาศกับทุกคนทั้งคนยิวและไม่ใช่ยิว (อ่านกิจการ26:20-21)นี่ เองเป็ นเหตุทาํ ให้ท่านถูกจับ
เพราะว่าท่านได้เทศนาสั่งสอนเรื่ องของพระเยซู ทุกวันนี้ถา้ เราเป็ น
คริ สเตียนจะถูกจับไหม? (เปิ ดโอกาสให้ตอบคําถาม)
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ท่านก็พดู ถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้า ท่านกล่าวว่า “เป็ นเพราะพระเจ้า ได้ทรงโปรดช่วยข้าพระบาท จึงมี
ชี วิตอยู่จนถึ งทุกวันนี้ ”(กิ จการ 26:22) ในที่สุดเฟสทัส ก็ทนฟั งต่อไปไม่ได้ เขาจึงลุ กขึ้นและร้ อนตะโกนไปว่า
เปาโลเป็ นคนเสี ยสติไปแล้ว (กิจการ 26:24)
ทําไมเฟสทัสคิดว่าเปาโลเสี ยสติไปแล้ว?(อภิปราย) น้องๆคิดว่า เฟสทัสไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับคําพยาน
ของเปาโลใช่ไหม?
เปาโลตอบเฟสทัสว่าอย่างไร? (ขอให้นอ้ งๆอ่านกิจการ26:28-29) เปาโลไม่มีความกลัวต่อเสี ยงตะโกนของ
เฟสทัส ท่านอ้างถึ งกษัตริ ยอ์ ากริ ปปาโดยตรงว่า “ข้าแต่กษัตริ ยอ์ ากริ ปปาฝ่ าพระบาทเชื่ อพระคัมภีร์ผเู ้ ผยพระ
วจนะหรื อไม่ พระเจ้าข้า ? ข้าพระบาททราบว่า ฝ่ าพระบาทเชื่อ”
กษัตริ ยอ์ ากริ ปปามีท่าทีอย่างไร? (รอคําตอบ) กษัตริ ยอ์ ากริ ปปาคล้อยตามคําพยานของเปาโลจนเกือบจะรับ
เชื่ อ เป็ นคริ สเตี ย น (อ่ า นกิ จ การ26:28-29) เปาโลได้พู ด กับ ฝู ง ชนว่ า ท่ า นหวัง ว่ า วัน หนึ่ งทุ ก คนจะได้ มี
ความสัมพันธ์กบั พระเยซู เป็ นการส่ วนตัว เมื่อกษัตริ ยก์ บั พระมเหสี และทุกคนที่นงั่ ในที่ประชุ มกําลังจะออกจาก
ห้องประชุมนั้นไปพระองค์ตรัส ว่า “คนนี้มิได้ทาํ ผิดสิ่ งใด ที่สมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรื อจําจองไว้ ความจริ ง
ถ้าเขาไม่ได้อุทธรณ์ถึงซี ซาร์ แล้วจะปล่อยเขาก็ได้”
เปาโลไม่เคยขลาดกลัวในการเป็ นพยานต่อคนอื่นและท่านได้เป็ นพยานกับทุกคนเมื่อมีโอกาสทั้งกษัตริ ย ์
และปุถุชนธรรมดา เปาโลเป็ นคนกล้าหาญ นี่คือคุณสมบัติที่เราควรมีในการเป็ นผูป้ ระกาศ เมื่อเราไว้วางใจพระ
เจ้าและยินดีออกไปเป็ นพยานกับคนอื่น พระองค์จะประทานกําลังใจให้เรามีความกล้าในการเป็ นพยาน
ให้เราคิดถึงสิ่ งต่างๆ ที่พระเยซู ทรงกระทําเพื่อเรา หลายคนอาจอาจจะไม่มีคาํ พยานเกี่ยวกับการอัศจรรย์
การรักษาโรค การอดพ้นจากบาป แต่ให้เราคิดถึงและพิจารณาถึงสิ่ งอื่นๆที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อเรา
(ขอให้นอ้ งๆอ่านโรม 6: 23) พระเยซูยอมวายพระชนม์บนไม้กางเขน เป็ นความตายที่เต็มไปด้วยความ
ทุกข์อย่างสาหัส พระองค์ไม่ได้ทรงวายพระชนม์เพื่อเราอย่างเดี ยว แต่ยงั ทรงทนทุกข์เพื่อเราจะได้ชีวิตนิ รันดร์
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และยังทรงพระชนม์อยูเ่ พื่อเราในเวลานี้ ถ้าในชั้นเรี ยนมีคนที่ยงั ไม่ได้รับเชื่ อครู ควรจะฉวยโอกาสนี้ แนะนําและ
ชักชวนให้รับเชื่อ
เราต้องมีความกล้าในการเป็ นพยาน เพื่อพระคริ สต์ ไม่ควรจะมีความกลัวหรื อละอาย (อ่านมัทธิ ว 10:32 ,
วิวรณ์ 3 : 5 ) ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ เป็ นคําสัญญาณว่า “พระเยซูจะทรงรับเราต่อพระพักตร์ ของพระเจ้าว่าเราเป็ น
ของพระองค์

กิจกรรม
1.ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 11
2.ทาภาพประดิษฐ์
เตรี ยมกระดาษแข็งหนา หรื อกระดาษ โปสเตอร์ ดินสอสี สี ดาํ หรื อหมึก
แจกกระดาษแข็งให้ทุกคน ให้ระบายสี ดาํ บนกระดาษที่แจกนั้น ใช้ดินสอสี ระบายบนกระดาษก่อน เสร็ จ
แล้วก็เอาสี ระบายบนกระดาษก่อนแล้วใช้ของปลายแหลม เขียนหรื อใช้ปากกาเขียนข้อท่องจําลงบนกระดาษติด
ภาพนั้นไว้ที่หอ้ งเรี ยนหรื อให้นาํ กลับบ้านด้วย

ข้ อท่ องจา....
“ขอพระองค์จะพูดถึง
พระโอวาทของพระองค์
ต่ อ
3.ทาพิพธิ ภัณฑ์ ของเปาโล ช่ องที่ 11
เฉลยแบบฝึ กหัด
ข้าพระองค์จะ พูด

ถึง พระโอวาส
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1

2

ของพระองค์ต่อ เบื้องพระพักตร์ บรรดา
3
พระราชา และจะไม่ขายหน้า สดุดี 119:46
4

5
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บทที่ 12 พายุในทะเล
เป้ าหมายบทเรียน
สอนให้รู้ถึงความมัน่ ใจของเปาโลที่มีต่อคําสัญญาของพระเจ้า ซึ่ งพระองค์จะทรงช่วยเหลือในเวลาคับขัน
เพื่อช่ วยให้น้องๆ เกิ ดความยินดี ในความจริ งที่ว่า พระเจ้าทรงอยู่กบั เขาในเวลาที่มีความกลัวและขณะที่อยู่ใน
อันตราย

ข้ อท่ องจา
“ผูท้ ี่ ไ ปข้า งหน้าคื อพระเจ้า พระองค์ท รงสถิ ตอยู่ด้วย พระองค์จะทรงปล่ อยท่ า นให้ล้มเหลวหรื อ
ทอดทิง้ ท่านเสี ยและอย่าขยาดเลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31: 8)

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 27: 1-44 ,28 :1-10

ข้ อคิดสาหรับครู
บทเรี ยนอาทิ ตย์น้ ี เป็ นเรื่ องน่ าตื่ นเต้นและข้อท่ องจํา เป็ นพระพรสํา หรั บทุ กคน เพราะต่า งก็ มีค วาม
ต้องการ ในเวลาที่มี ความกลัวหรื อท้อใจเมื่ อท่านศึ กษาบทเรี ยนนี้ ให้สังเกตความมัน่ ใจของเปาโลที่ มีต่อคํา
สัญญาของพระเจ้า และพระวจนะของพระองค์
เป็ นโอกาสที่ดีที่ท่านจะช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่า เขาทั้งหลายสามารถวางใจในพระวจนะของพระเจ้าได้ดว้ ย
เด็กๆที่อยูใ่ นวัยนี้ตอ้ งการความมัน่ ใจ เมื่อต้องเผชิญกับความยากลําบากเขามักจะท้อใจง่าย ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในชี วิตของเขา บางทีทาํ ให้เขามีความกลัวแลหวาดระแวงช่ วยให้เขาทั้งหลายเห็นว่า พระวจนะของพระเจ้าเป็ น
คําสัญญาศักดิ์สิทธิ์ ที่จะช่วยเขาได้ทุกสถานการณ์ เราทุกคนสามารถมีความมัน่ ใจได้เหมือนกับเปาโลมี เปาโล
เชื่อในพระคําของพระเจ้านี่คือเคล็ดลับ พระวจนะของพระเจ้าเป็ นความสัตย์จริ ง พระองค์ไม่มุสา อ้างในกิจการ
27:25 : เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์จะเป็ นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ขา้ พเจ้านั้น”
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นาสู่ บทเรียน
เขียนคําว่า “สัญญา” เรี ยงอักษรตามแนวตรง แจกกระดาษ ดินสอ ให้ต้ งั คําต่อจากอักษรที่มีอยูแ่ ล้ว พูดถึง
คําสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ถึงเวลาที่เปาโลจะต้องเดิ นทางไปพบซี ซาร์ (ซี ซาร์ ชื่อตําแหน่ งของจักรพรรดิ โรมันสมัยพระคัมภีร์ใหม่)
หลังจากได้เสี ยเวลารอคอยมาเป็ นเวลานาน ท่านได้อดทนและไม่บ่นหรื อหันหลังให้พระเจ้า แม้วา่ อาจจะเป็ น
เวลาที่ท่านมีความท้อแท้ใจอย่างมากก็ตาม
มีนายร้อยคนหนึ่ง ชื่อ ยูเลียส มีหน้าที่ควบคุมเปาโลและนักโทษคนอื่นๆ เดินทางไปยังกรุ งโรม เขามุ่ง
หัวเรื อไปทางเมืองนั้น (ดูกรุ งโรมบนแผนที่)เปิ ดกิจการ 27:1-12 ให้อ่านสลับกันคนละ1-2 ข้อ
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ได้กล่าวถึงการออกเดินทางช่วงแรกอย่างละเอียด กล่าวถึงจุดจอดเรื อระหว่างทาง 3-4
แห่ง เขาได้เล่นเรื อไปยังเมืองไซดอนใกล้เกาะไซปรัสไปถึงเมืองมิราและไปหยุดจอดที่เกาะครี ด
เปาโลแนะนําพวกคนในเรื อว่า ให้หยุดการเดินทางไว้ก่อนรอให้หมดหนาวแล้วค่อยเดินทางต่อไป เพราะ
ท่านรู ้วา่ การเดินทางเวลานี้อนั ตรายเนื่องจากมีพายุกล้าในทะเล แต่หวั หน้าผูค้ ุม้ เรื อนั้นไม่ใช่เชื่ อฟั งคําแนะนําของ
เปาโล ได้สงั่ ให้ออกเดินทางต่อไป และหวังว่าจะเดินทางถึงเมืองฟิ นิกส์ เพื่อจะจอดพักฤดูหนาวที่นนั่
แต่ในไม่ชา้ ปั ญหาก็เกิดขึ้น เมื่อแล่นเรื อออกไปในทะเลได้ไม่ไกลนัก เรื อกําปั่ นก็ถูกพายุกล้าที่เขาเรี ยกว่า
ลมตะวันออกเฉี ยงเหนื อ พัดจากแผ่นดิน (อ่านกิจการ 27:14 ) (แสดงภาพ 12-1) ครั้นเรื อกําปั่ นถูกพายุและต้าน
ลมไม่ไหว ลูกเรื อพยายามที่จะนําเรื อไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ไม่สําเร็ จ จึงปล่อยเรื อไปตามลมพายุครั้นนี้
ร้ายแรงมาก (ขอให้นอ้ ง ๆ อ่านกิจการ 27: 16-17 ) เรื อเล็กที่ผกู ไว้ขา้ งเรื อใหญ่ ได้ถูกพายุพดั กระหนํ่าอย่างหนัก
พวกลูกเรื อเกรงว่ามันจะพังพินาศไปด้วยความลําบากยากเย็น ในที่สุดเขาต้องยกเรื อเล็กขึ้นข้างบน และเอาเชือก
โอบรอบเรื อกําปั่ นผูกยึดไว้ดว้ ยกัน ครั้นรุ่ งขึ้นในวันที่สองของพายุใหญ่พวกเขาได้ช่วยกันขนของที่บรรทุกมาทิ้ง
ไป เพื่อช่วยเรื อให้เบาขึ้น แต่ก็ไม่ช่วยอะไรได้มากนัก พอวันที่สามก็ได้ขนเอาเครื่ องใช้ในเรื อกําปั่ นทิ้งไป (อ่ าน
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กิจการ 27: 20 ) เมื่อถูกพายุซดั ไปซัดมาอยูเ่ ป็ นเวลาหลายวัน หลายคนรู ้สึกหมดหวังที่จะรอดชี วิต ชี วิตของเรา
อาจจะเปรี ย บเหมื อ นเรื อ ในทะเล เมื่ อ ต้อ งเผชิ ญ กับ ปั ญ หาและความยากลํา บาก เรามัก มองดู ต ัว เองและ
สถานการณ์ เราพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง แต่จะทําให้ทุกสิ่ งง่ายขึ้นถ้าเราจะจําไว้วา่ พระเจ้าทรงมีทุกสิ่ งที่
เราต้องการรวมทั้งการแก้ปัญหาต่างๆ ไว้ พระองค์ทรงสามารถทําให้พายุในชี วิตของเราสงบลงได้ (ขอให้นอ้ งๆ
อ่านกิจการ 27:21-26) ในเวลานั้นคนที่อยูใ่ นเรื อไม่ยอมกินอาหาร (ให้คิดถึงว่าพวกเขาได้โยนข้าวของลงทะเลไป
ในวันที่สอง) และแน่นอนที่สุดว่าการมีความหวังที่จะรอดชีวติ นั้นมีนอ้ ยมาก “น้องๆรู ้สึกอย่างไร ถ้าเป็ นคนหนึ่ ง
ในเรื อลํานั้น?”
ในคืนๆหนึ่งทูตสวรรค์มาเยีย่ มเปาโลและสัญญาว่า เปาโลจะต้องได้เข้าเฝ้ าซี ซาร์ และทุกคนที่อยูใ่ นเรื อกับ
ท่านนั้นจะรอดชี วิต เปาโลรับว่านี้ เป็ นคําสัญญาของพระเจ้า และท่านมีความเชื่ อตาม ทูตสวรรค์บอก ท่านได้
หนุนใจคนในเรื อว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่า จะไม่มีใครเสี ยชี วิตเพราะพายุใหญ่ครั้นนี้ มีแต่เรื อเท่านั้นที่ถูกทําลาย
ไป (ให้ดูกิจการ 27 : 25 อีกครั้งหนึ่ง) เปาโลหนุ นใจคนในเรื อว่า “ให้ทาํ ใจดีๆไว้ อย่าท้อใจหรื อหมดหวัง เพราะ
ท่านมีความเชื่อว่า ทุกสิ่ งทุกอย่างจะเป็ นไปตามที่พระเจ้ากล่าวไว้”
นี่ เป็ นคําสัญญาที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะมีปัญหาหรื อเหตุการณ์ อะไรเกิ ดขึ้น พระเจ้าทรงไปก่อนหน้าเรา เพื่อ
จัดเตรี ยมบางสิ่ งและทรงสัญญาว่าจะทรงไปกับเรา หนทางอาจขรุ ขระหรื อลําบากและเราอาจจะไม่เข้าใจในทุก
สิ่ ง แต่ พ ระองค์จะไม่ท รงปล่ อ ยเราให้ล้ม เหลวหรื อทอดทิ้ ง ดัง นั้นเมื่ อเราต้องเผชิ ญ กับ ปั ญ หา หรื อ ความ
ยากลําบากอย่ามีความกลัวหรื อท้อใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงอยูก่ บั เรา
หลังจากเกิดพายุร้ายมาได้ 14 วัน พวกกะลาสี เรื อคิดว่าเข้าไปใกล้แผ่นดิน ซึ่ งเป็ นเวลาเที่ยงคืนพวกเขามอง
ไม่เห็ นอะไรเลย (ให้อ่านกิจการ 27:28)จึงใช้เครื่ องมือหยัง่ ความลึกของนํ้าดู นํ้าก็ต้ืนขึ้นๆ แสดงให้รู้วา่ ใกล้ฝั่ง
แล้ว พวกกะลาสี พยายามจะเอาเรื อเล็กลง ตั้งใจว่าจะหนี ไปโดยทิ้งพวกนักโทษไว้ในเรื อ แต่เปาโลได้พูดกับ
พวกทหารว่า ถ้าพวกเขาไม่ยอ่ มอยูใ่ นเรื อจะไม่มีหวังรอดชีวติ เขาจึงตัดเรื อเล็กทิ้งไป
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เช้าวันรุ่ งขึ้น เปาโลได้หนุ นใจและชวนทุกคนให้กินอาหารกล่าวว่า “วันนี้ เป็ นวันที่ 14 ที่ท่านรอคอยและ
อดอาหาร ขอให้ท่านทั้งหลายรับประทานอาหารเสี ยบ้าง เพื่อจะมีชีวิตอยูไ่ ด้” (อ่ านกิจการ 27:34-36) คนทั้ง
ปวงก็มีกาํ ลังใจขึ้นจึงรับประทานอาหารและเปาโลเตือนพวก เขาให้รู้วา่ พวกเราจะรอดจากเรื อแตกครั้งนี้
เมื่อสว่างแล้ว พวกกะลาสี พยายามแล่นเข้าหาฝั่ง (อ่านกิจการ 27 : 40-41) แต่ไม่ถึงฝั่งจริ งๆเพราะว่าหัวเรื อ
ติดอยูใ่ นทรายออกไม่ได้ เรื อกําปั่ นจึงเกยดินอยูท่ า้ ยเรื อก็แตกออกด้วยกําลังคลื่น (แสดงภาพ 12-2) พวกทหารคิด
ว่าจะฆ่าพวกนักโทษเสี ยเพราะกลัวว่าจะว่ายนํ้าหนี ไป แต่นายร้อยได้ห้ามไว้ เพราะต้องการให้เปาโลมีชีวิตอยู่
เขาจึงสั่งให้คนที่ว่ายเข้าฝั่ ง พวกที่ว่ายนํ้าไม่ได้ให้เกาะกระดานเกาะไม้ไป และเข้าถึ งฝั่ งโดยปลอดภัยทุกคน
เหมือนกับที่เปาโลได้กล่าวไว้ จะไม่มีสักคนหนึ่ งเสี ยชี วิต และจะมีความปิ ติยินดีสักเพียงใดที่พวกเขามีโอกาส
ได้สัมผัสกับพื้นดินอีกครั้งหนึ่ง
น้องๆคิดว่าพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างไรเมื่อถึงเกาะมอลตา? (อภิปรายจากข้อพระคัมภีร์และชี้ เกาะ
มอลตาบนแผนที่) พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไปกับเปาโลและพระองค์ทรงรักษาคําสัญญาของพระองค์
อ่านกิจการ 28 : 1-6 เปาโลบนเกาะมอลตาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เปาโลกําลังเก็บกิ่งไม้แห้งมัดหนึ่ งมาใส่
ไฟ (แสดงภาพ 12-3) มีงูพิษตัวหนึ่ งออกมาจากกิ่งไม้มดั นั้น เพราะถูกความร้ อนกัดมือของท่านติดอยู่ พวกชาว
พื้นเมืองเห็นดังนั้นคิดว่าท่านเป็ นคนฆ่าคน เจ้าแม่แห่ งความยุติธรรมกําลังลงโทษ แต่เปาโลไม่มีอาการเจ็บป่ วย
เลย ประชาชนพากันประหลาดใจ เมื่อท่านบอกเขาทั้งหลายถึงเรื่ องพระเยซู พวกเขาก็ยอมรับสิ่ งที่ท่านกล่าวกับ
เขาทั้งหลายเปาโล และคณะเดินทางได้ถูกเชิญเข้าไปพักในบ้านของหัวหน้าใหญ่ของเกาะนั้น ชื่อ ปูบลิอสั
อะไรเกิดขึ้น ขณะที่เปาโลและคณะพักอาศัยที่บา้ นนั้น? (ขอให้นอ้ งๆ อ่านกิจการ 28:8) พระเจ้าใช้เปาโล
ให้รักษาโรค โดยการอธิ ษฐานวางมือ ทําให้ท่านมีโอกาสเทศนาสั่งสอนคนอื่นๆที่อยูบ่ นเกาะนั้น หลายคนหาย
จากการเจ็บป่ วยและรู ้ สึกในบุญคุ ณและยกย่องเปาโล เมื่อถึ งเวลาที่ท่านและทุกคนจะต้องออกจากเกาะนั้นไป
พวกเขาได้จดั เตรี ยมสิ่ งของที่จาํ เป็ นในการเดินทางให้เปาโลและคณะอย่างมากมาย
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ให้จาํ ข้อท่องจําของบทเรี ยนอาทิตย์น้ ีไว้ให้ดี เมื่อเราจะออกไปช่วยเหลือคนอื่นพระเจ้าจะทรงไปก่อนหน้า
เรา พระองค์จะทรงช่วยเราไม่จาํ เป็ นต้องกลัว ถามเด็กๆว่าใครบ้างที่กาํ ลังเผชิ ญกับปั ญหาหรื อความทุกข์ลาํ บาก
อยู?่ ให้บางคนแบ่งปั นคําพยานหรื อเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้คนอื่นฟัง และอธิ ษฐานเผื่อแต่ละคนที่มีปัญหาถ้าคนที่
ยังไม่ได้รับเชื่อขอให้เชิญเขาต้อนรับพระเยซูเข้าในจิตใจและไว้วางใจพระองค์

กิจกรรม
1. ทาแบบฝึ กหัด บทที่ 12
2. ร้ องเพลง “ฉันได้ วางใจในพระเจ้ า”
ฉันได้วางใจในพระเจ้า เดินไปกับพระองค์
ฉันได้วางใจในพระองค์ ทรง ประทานบทเพลง
เมฆบดบังฟ้ าพายุ คล้ายจะให้ไหวหวัน่
ฉันได้วางใจในพระเจ้า ไม่เคยตกใจกลัว
******* พระองค์ทรงเป็ นเพื่อน ที่ได้ไว้วางใจ
และไม่เคยเหลวไหล ไม่วา่ แห่งใดๆ
ถึงยากลําบากมากเพียงไร
ฉันจะเดินตามไป ฉันได้วางใจในพระเจ้า
ผูไ้ ม่เคยเปลี่ยนแปลง***

3. “วาดภาพ”
เตรี ยมกระดาษวาดเขียนสําหรับทุกคน ดินสอ ชอล์ก สี หรื อถ่าน แยกชั้นเรี ยนออกเป็ นกลุ่มๆละ 2-3 คน
ให้แต่ละกลุ่มคิดถึ งเหตุการณ์ ของบทเรี ยนอาทิ ตย์น้ ี และวาดภาพอาจจะเป็ นภาพของเรื อที่กาํ ลังโคลงเคลงอยู่
กลางทะเล และมีพายุกล้าพัดกระหนํ่าและเรื อก็แตกถูกพัดมาเกยฝั่งอยู่ มีคนกําลังว่ายนํ้าเข้าฝั่ง บางคนกําลังเกาะ
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ซากเรื ออยูห่ รื อเป็ นภาพที่เปาโลกําลังสลัดงูลงในกองไฟ ให้เขียนภาพลงบนกระดาษที่แจกให้ติดภาพที่ทาํ เสร็ จ
แล้วที่หอ้ งเรี ยน และขอให้คนหนึ่งเล่าเรื่ องจากพระคัมภีร์โดยใช้ภาพที่ทาํ แล้วนั้นประกอบคําอภิปราย

4.ทาพิพธั ภัณฑ์ ชีวติ ของเปาโล ช่ องที่ 12

109

110

111

112

บทที่ 13 ถึงจุดหมายในฐานะนักโทษ
เป้ าหมายบทเรียน
เพือ่ จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงชีวติ การต่อสู ้และชัยชนะในการรับใช้ช่วงสุ ดท้ายของท่านเปาโล และหนุ นใจให้นอ้ งๆ
เป็ นคริ สเตียนที่สัตย์ซื่อเหมือนเปาโล

ข้ อท่ องจา
“อย่ากลัวความทุกข์ทรมานซึ่ งเจ้าจะได้รับนั้น แต่เจ้าจงมีใจมัง่ คงอยู่ตราบเท่าวันตายและเราจะมอบมงกุฎแห่ ง
ชีวติ ให้แก่เจ้า” วิวรณ์ 2 : 10

ข้ อพระคัมภีร์

กิจการ 28 :11-31 , 2 ทิโมธี 4 :6-8

ข้ อคิดสาหรับครู
เนื่ องจากเด็กๆ ยังมีอายุน้อยจึงเป็ นการยากที่ จะทําให้พวกเขาเข้าใจหรื อคิ ดถึ งบั้นปลายของชี วิต เด็กๆ
ส่ วนมากเพิ่งจะมีความคิดในสิ่ งที่เขาชอบทําในวิชาชีพของเขาเท่านั้น
บทเรี ยนในอาทิตย์น้ ี เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับชี วิตการรับใช้ช่วงสุ ดท้ายของท่าน และเมื่อได้ทบทวนดูชีวิตของ
ท่าน เราจะเห็นลักษณะชีวติ ของท่านว่าเป็ นอย่างไร
ช่วยให้น้องๆเข้าใจความจริ งถึ งการดําเนิ นชี วิตจะต้องมีการถวายตัวของเราต่อพระเจ้า ถ้าเราเอาใจใส่ ใน
เรื่ องนี้ เราสามารถมองย้อนหลังดูชีวติ ของเราตั้งแต่ตน้ จนจบและพูดว่า

“ได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลัง”
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นาสู่ บทเรียน
แจกกระดาษ ดิ นสอ เขียนคําถามบนกระดาน เช่ น ถ้าน้องๆจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นจะทําให้เพื่อนเก่าๆ
คิดถึงเราได้อย่างไร? ต้องทําอะไรเพื่อให้เพื่อนจดจําเราไว้ในใจของเขา ให้เวลา 5-10 นาที เสร็ จแล้วให้บางคน
แบ่งปั น คําตอบของเขากับเพื่อนๆในชั้น

ความจดจา
ให้ที่อยูใ่ หม่ มอบรู ปถ่ายไว้ ..... ดูต่างหน้า เขียนจดหมายเสมอ ........................
...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

บทเรียนจากพระคัมภีร์
ในสองสามอาทิตย์ที่ผา่ นมา เราได้พดู ถึงชีวติ ของเปาโลและงานที่ท่านทํา ในบทนี้ให้เรามาดูท่าทีการรับ
ใช้ช่วงปี สุ ดท้ายในชี วิตของท่าน ซึ่ งมีความตื่นเต้นไม่นอ้ ยไปกว่าการรับใช้ในปี แรกๆท่านได้ทาํ งานตามที่ท่าน
รู ้สึกว่าพระเจ้าได้ทรงเรี ยกให้ท่านกระทําอย่างขะมักเขม้นตลอดเวลา
การเดินทางตั้งแต่ซีซารี ยาถึงโรม เป็ นการเดินทางไปเป็ นมิชชันนารี ครั้งสุ ดท้าย ให้เรากลับไปดูเหตุการณ์
ที่เกาะมอลตา เรื่ อบรรทุกเปาโลและนักโทษคนอื่นๆอับปาง เนื่ องจากมรสุ มในทะเล ทุกคนรวมทั้งยูเลียสและ
ทหารต้องคอยอยูท่ ี่มอลตาเป็ นเวลา 3 เดือน เมื่อฤดูหนาวสิ้ นสุ ดลงทุกคนได้ลงเรื อกําปั่ นที่มาจากเมืองอเล็กซาน
เดรี ย เพื่อเดินทางต่อไปยังโรม (อ่านกิจการ 28 :11-14 )
การเดินทางจากมอลตาถึงกรุ งโรม ใช้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ ได้แวะที่เมืองไซราคิวส์ จอดอยุท่ ี่น้ นั 3
วัน ออกจากที่นนั่ อ้อมไปยังเมืองเรยีอูม ต่อมาก็ถึงเมืองโปทิโอลี พกั อยู่ 7 วัน (ให้ดูเมืองในแผนที่) จากเมือง
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โปทิโอลี ก็เดิ นทางต่อไปถึ งกรุ งโรม พี่นอ้ งคริ สเตียนที่กรุ งโรมได้ข่าวการมาของเปาโล หลายคนเดิ นทางมา
เป็ นระยะไกล เพื่อจะมาคอยต้อนรับเปาโลที่กรุ งโรม เมื่อเปาโลได้พบพี่นอ้ งเหล่านั้นก็มีความยินดีมาก ขณะอยู่
ที่กรุ งโรม เปาโลอยู่ในฐานะของนักโทษแต่ได้รับอนุ ญาตให้เช่ าบ้านอยู่เองตามลําพัง โดยมีทหารคอยเฝ้ าอยู่
เพียงคนเดียว (แสดงภาพ 3-1) เปาโลทําอะไรเป็ นสิ่ งแรกเมื่อถึงกรุ งโรม? (อ่ านกิจการ 28 : 17-20) ท่านได้เรี ยก
ผูน้ าํ ของคนยิวในกรุ งโรมมาประชุ มและอธิ บายให้เขาทั้งหลายได้ทราบว่า ทําไม ท่านจึงถูกจับและสาเหตุที่
ต้องยืน่ ฎีกาถึงซีซาร์
เปาโลได้แก้ขอ้ กล่ าวหาอี กครั้งหนึ่ ง “ข้าพเจ้าไม่ได้ทาํ ผิดอันใดต่อชนชาติ หรื อต่อธรรมเนี ยมของบรรพ
บุรุษ” ท่านกล่าวอธิ บายว่าพวกเจ้าหน้าที่โรมันเห็นว่าท่านไม่มีความผิด และเห็นว่าควรจะปล่อยให้เป็ นอิสระแต่
พวกไม่ยอม ท่านจึงเห็นว่าควรจะยื่นฎีกาต่อซี ซาร์ และท่านเห็ นสมควรที่จะอธิ บายให้พวกผูน้ าํ ในกรุ งโรมได้
ทราบในเรื่ องนี้ดว้ ย
พวกผู้นายิวมีท่าทีอย่ างไร? (ให้อ่านกิจการ 28 : 21-22 ด้วยกัน) พวกเขาไม่เคยได้รับรายงานสิ่ งที่ไม่ดี
เกี่ ยวกับเปาโล พวกเขารู ้ ว่าท่านประกาศเป็ นพยานที่ ยอดเยี่ยมและมีชื่อเสี ยงดี พวกเขามีความสงสัย อยากรู้
เรื่ องเกี่ ยวกับเปาโลมากกว่านี้ ดังนั้นจึงนัดประชุ มอีกครั้งหนึ่ งเพื่อเปาโลจะมีโอกาสได้ช้ ี แจงความคิดเห็นของ
ท่าน
แม้วา่ เปาโลจะอยู่ในฐานะของนักโทษท่านยังทํางานรับใช้พระเจ้า (อ่านกิ จการ 28 : 3) เทศนาสั่ง สอน
เกี่ยวกับเรื่ องของพระเยซู ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็น และได้ใช้ขอ้ อ้างอิงจากธรรมบัญญัติของโมเสส จากคัมภีร์ผเู้ ผย
พระวจนะเป็ นหลัก เพื่อจะยืนยันว่าสิ่ งที่ท่านประกาศนั้นเป็ นความจริ ง
ทุกคนรับสิ่ งที่เปาโลพูดหรื อไม่? (อ่านกิจการ 28 : 24-25)
มีหลายคนไม่เห็นด้วยกับคําสอนของเปาโล แต่ไม่ทาํ ให้ท่านประหลาดใจ ท่านได้อา้ งจากผูพ้ ยากรณ์อิส
ยาห์ คําสอนและรวมทั้งคําพยากรณ์ของท่านอิสยาห์ ที่พูดถึงท่าทีของคนที่ได้ยินเรื่ องพระเยซู (อ่ านกิจการ 28 :
26-27)
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เปาโลทบทวน สิ่ งที่ท่านพูดไปแล้ว ครั้งแล้วครั้งเล่าเป็ นเวลาหลายเดือน “ข้ าพเจ้ าต้ องการให้ ท่านทั้งหลาย
รู้ ว่า ความรอดของพระเจ้ าแพร่ ออกไปยังชาวต่ างประเทศ และเขาทั้งหลายจะฟัง”
เปาโลต้องการให้พวกยิวรู ้วา่ ชาวต่างชาติที่เปิ ดใจมีความหวังและเป็ นคนที่พระเจ้าเลือกสรร พวกเขาจะต้อนรับ
พระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเขาทั้งหลาย
(อ่าน กิจการ 28 :30-31) เปาโลอาศัยอยูท่ ี่บา้ นเช่าในกรุ งโรมเป็ นเวลา 2 ปี และใช้เวลากับคนเป็ นจํานวน
มาก ท่านยังเทศนาสั่งสอนเรื่ องของพระเยซูอย่างกล้าหาญ (แสดงภาพ 13-2)
(ให้อ่านข้อท่องจําของอาทิตย์น้ ี ใน วิวรณ์ 2 :10 ) ข้อท่องจําหนุ นใจให้เรามีชีวิตเหมือนเปาโล คือสัตย์ซื่อ
จนวันตาย เปาโลรู ้วา่ การมี ชีวติ ที่สัตย์ชื่อต่อพระเจ้านั้นจะได้รับ “มงกุฎแห่ งชี วิต” ซึ่ งเป็ นบําเหน็จรางวัลที่พระ
เจ้าให้ผสู้ ัตย์ซื่อจนวันตาย
การรับใช้ของเปาโล เกื อบจะสิ้ นสุ ดลงแล้วและท่านได้ใช้เวลาคิดทบทวนถึงสิ่ งที่ท่านได้ทาํ ไปแล้ว ใน
เวลาที่ผ่านมาท่านได้หนุ นใจพี่นอ้ งในพระคริ สต์ โดยการเขียนจดหมาย (แสดงภาพ 13-3) ให้เขาทั้งหลายตั้ง
มัน่ คงอยูใ่ นความสัตย์ซื่อต่อองค์พระเจ้า
เปาโลไม่รู้สึกอายที่จะพูดว่า ท่านมีความสัตย์ซื่อตลอดมาและไม่รีรอที่จะหนุ นใจและชักชวนคนอื่นให้
ดําเนิ นชี วิตเหมือนกับท่าน ท่านไม่ได้พูดโอ้อวด เพียงแต่ยืนยันว่าสิ่ งที่ท่านทํานั้นเป็ นสิ่ งที่พระเจ้าทรงมีพระ
ประสงค์ให้ทาํ (อ่าน 2 ทิโมธี 4: 6-8) เปาโลรู ้ ดีว่า อีกไม่นานท่านก็จะจากโลกนี้ ไป ท่านกล่าวว่า “ข้ าพเจ้ า
กาลังจะตกเป็ นเครื่องบูชาแล้ ว” และบอกกับผู้ร่วมงานของท่ านว่ า “ข้ าพเจ้ าเป็ นคนสั ตย์ซื่อตลอดมา”
ความหมายที่แท้จริ ง ในคําพูดเหล่านี้ คืออะไร? (ขอให้เด็กๆตอบคําถามจากหนังสื อ แบบฝึ กหัด) “ต่อสู ้
อย่างเต็มกําลัง แข่งขันจนถึ งที่สุด ได้รักษาความเชื่ อไว้แล้ว” เปาโลเป็ นคนที่เชื่ อถื อได้ ความคิดของท่านก็
ชัดเจนเพราะท่านรู ้ ว่า ท่านทําทุ กสิ่ งตามที่ พระเจ้าทรงต้องการให้ท่านทําและมีความมัน่ ใจในพระเจ้าเกี่ ยวกับ
มงกุฎในเมืองสวรรค์ เราทุกคนมีส่วนในคําสัญญานั้นด้วย
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ไม่วา่ เราจะเป็ นเด็กหรื อผูใ้ หญ่ เราต้องมีความสัตย์ซื่อต่อหน้าที่ที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เมื่อเราเป็ นคนที่
เชื่อฟัง สัตย์ซื่อและไว้วางใจได้ พระเจ้าต้องการให้เราเป็ นคนรู ้จกั รับผิดชอบแม้วา่ จะเป็ นเด็กอยูก่ ็ตาม เมื่อเราโต
ขึ้นเป็ นผูใ้ หญ่ความรับผิดชอบของเราก็เปลี่ยนไป สิ่ งสําคัญที่พระเจ้าต้องการคือ ให้เราเป็ นคนสัตย์ซื่อ
เราจะเป็ นคนสัตย์ซื่อได้อย่างไร? (ให้เวลาตอบคําถาม)พระเจ้าทรงขอให้เราเป็ นคนสัตย์ซื่อต่องานประกาศ
พระวจนะของพระเจ้า เราเป็ นเครื่ องมือที่พระเจ้าทรงใช้เป็ นมือเป็ นเท้าของพระองค์ อาจจะมีบางคนที่ไม่เคยได้
ยินข่าวแห่งความรอดมาก่อนเลย พระเจ้าทรงเสนอว่าอย่างน้อยขอให้เราพร้อมและยอมที่จะให้พระเจ้าใช้เรา
คนทั้งหลายจะได้ยินข่าวประเสริ ฐได้อย่างไรถ้าเราไม่ประกาศ ? (ให้เวลาอภิปรายด้วยกัน)น้องๆต้องการ
ให้พระเยซู ใช้ชีวิตของเราไหม? เราอยากจะเป็ นเด็กที่สัตย์ซื่อของพระองค์หรื อไม่? เราทุกคนสามารถเป็ นคน
เช่นนั้นได้โดยการติดต่อกับพระองค์ทุกวันและขอให้พระองค์ทรงใช้เราเมื่อถึงวาระสุ ดท้ายในชี วิตของเรา เราก็
จะมีความยินดีอย่างยิ่งเราสามารถหันกลับไปดูชีวิตของเราครั้งที่ผา่ นมาของเราเหมือนกับเปาโลและรู ้ว่าเราเป็ น
คนสัตย์ซื่อต่อพระวจนะของพระเจ้า และการทรงเรี ยกของพระองค์ เราจะมีความมัน่ ใจว่าจะได้รับมงกุฎแห่ ง
ชีวติ นั้นด้วย เราสามารถมีสันติสุขภายในในจิตใจ เพราะว่าเราได้ต่อสู ้อย่างเต็มกําลัง ได้แข่งขันจนถึงที่สุดและ
ได้รักษาความเชื่อไว้ในในการทดสอบทุกครั้ง ให้เราใช้เวลานี้ รับใช้พระเจ้าอย่างขะมักเขม้น และทํางานที่พระ
เจ้ามอบหมายนั้นให้ครบบริ บูรณ์
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2. เกมส์ ซักดาบ
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ก. เกาะไซปรัส

ข. เมืองโคริ นธ์

ค. เอเธนส์
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6.นักทําวิทยาคมที่พยายามขัดขวางการประกาศของเปาโลและตอนหลังได้ตาบอดไปด้วยฤทธิ์ อํานาจของพระเจ้า
คือใคร?
ก. เสอร์จีอสั

ข. เอลีมาส

ค. เฟสทัส
7. เมืองที่เปาโลถูกขว้างด้วยหิ น และถูกทิ้งคิดว่าตายแล้วคือ ?
ก. โรม

ข. เยรู ซาเล็ม

ค. ลิสตรา
8.เมื่อคนง่อยได้รับการรักษาให้หาย พวกประชาชนคิดว่าเปาโลและบารนาบัสเป็ น....?
ก.นักวิทยาคม

ข. เป็ นพระผูว้ เิ ศษ

ค. เป็ นหมอ
9. เปาโลได้เห็นใครในนิมิตที่พดู ว่า “เชิญมาช่วยเราด้วย”
ก. ชายมาจากซิโดเนีย
ข. ชายจากเอเฟซัส
ค. ผูห้ ญิงจากฟี ลิปปี
10. สิ่ งที่เราจะใช้ทดสอบว่าอะไรเป็ นนํ้าพระทัยของพระเจ้า ....
ก. พระคัมภีร์ สถานการณ์ ความเห็นด้วย ของผูน้ าํ ที่รักพระเจ้า และสันติสุขภายใน
ข. การเข้าทรง พ่อมดหมอผี หมอดู
ค. เพื่อนักเรี ยนหรื อสิ่ งที่ทาํ ได้ง่ายที่สุด
11.เปาโลและสิ ลาสถูกเชิญให้เข้าไปพักอยูใ่ นบ้านของใคร ขณะอยูท่ ี่เมืองฟิ ลิปปี
ก. นางลิเดีย

ข. ยอห์น มาระโก

ค. บารนาบัส
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12. อะไรเกิดขึ้นในเวลาเที่ยงคืน เมื่อเปาโลและสิ ลาสร้องเพลงสรรเสริ ญ พระเจ้าอยูใ่ นคุกที่เมืองฟิ ลิปปี
ก. แผ่นดินไหว ทําให้โซ่หลุดออก
ข. เกิดไฟไหม้ในห้องขัง
ค. เกิดนํ้าท่วมและต้องย้ายคนออก
13. เปาโลได้พบแท่นบูชา “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จกั ”ในเมือง...
ก. โคริ นธ์

ข. เอเธนส์

ค. เอเฟซัส
14. มี 2 คนที่รับเชื่อว่าประเสริ ฐที่เปาโลได้ประกาศในกรุ งเอเธนส์คือ ....
ก. ดิโอนิอสั และดามาริ ส
ข. อากริ ปปาและเบอร์นิส
ค. เฟสทัสและเฟลิกส์
15. พวกยิวโกรธแค้นเปาโล เพราะเข้าใจว่าเปาโลได้นาํ บางอย่างเข้ามาในพระวิหารคือ ....
ก. สัตว์ที่เป็ นมลทิน

ข. คนกรี ก

ค. คนเป็ นโรคเรื้ อน
16. เพื่อป้ องกันเปาโลให้ปลอดภัยจากการทําร้ายของฝูงชน ทหารได้นาํ ท่านไปที่ .....
ก. ห้องขัง

ข. ที่ศาลสู ง

ค. ที่ปราสาท

17. มี่กี่คนที่อดอาหารและวางแผนฆ่าเปาโล....
ก. มากกว่า 40 คน
ข. มากกว่า 50 คน
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ค. มากกว่า 20 คน
18. ใครเป็ นคนแอบได้ยนิ แผนการร้ายที่จะฆ่าเปาโล
ก. น้องชายเปาโล

ข. หลานชายเปาโล

ค. คนรับใช้เปาโล
19. เปาโลรอการตัดสิ นคดีจากเจ้าเมืองเฟลิกส์นานกี่ปี...
ก. 2 ปี

ข. 1 ปี

ค. 4 ปี
20.กษัตริ ยท์ ี่เปาโลเป็ นพยานถึงการกลับใจของท่าน มีชื่อว่า...
ก. กษัตริ ยอ์ าการิ ปปา
ข. กษัตริ ยเ์ ฮโรด
ค. กษัตริ ยอ์ าหับ
21. พวกกะลาสี โยนอะไรทิง้ เมื่อเกิดพายุเพื่อจะทําให้เรื อเบาขึ้น ....
ก. เปาโล
ข. สิ่ งของที่บรรทุกมาด้วย
ค. นักโทษทั้งหมด
22. เมื่อเรื อกําปั่ นแตกมีคนเสี ยชีวติ กี่คน...
ก. ไม่มี

ข. หนึ่งร้อยคน

ค. ทุกคนยกเว้นเปาโล
23. เมื่อเปาโลถึงกรุ งโรม ท่านทําอะไรบ้าง....
ก. อยูใ่ นคุกมืด

ข. อยูเ่ ฉยๆ

ค. หนุนใจประกาศ เป็ นพยานเพื่อพระเจ้า
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ง. เปิ ดคริ สตจักร
24. ผลของการสัตย์ชื่อต่อพระเจ้าจะได้รับอะไร
ก. ความตาย

ข. มงกุฎแห่งชีวติ

ค. มงกุฎ

ง. ทองคํา
เฉลยข้ อสอบ

1. ข

2. ค

3. ข

4. ก

5. ก

6.ข

7. ค

8. ข

9.ก

10. ก

11. ก

12. ก

13. ข

14. ก

15. ข

16. ข

17. ข

18. ข

19. ก

20. ก

21. ข

22. ก

23. ค

24. ข
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