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บทที่ 1 พระคัมภีร์คอื พระวจนะของพระเจ้ า
เป้ าหมาย เพื่อให้รู้วา่ พระคัมภีร์ได้เขียนขึ้นโดยได้รับการดลใจจากพระเจ้าและให้เด็กๆอ่ารพระคัมภีร์ทุก
วัน เพื่อจะรู ้จกั พระเจ้ามากขึ้น

พระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 3:14-17 2เปโตร 1:19-21
ข้ อท่ องจา “เพราะว่าคําของผูเ้ ผยพระวจนะนั้นไม่ได้มาจากความคิดในจิตใจของมนุษย์ แต่มนุษย์ได้กล่าวคําซึ่ง
มาจากพระเจ้าตามที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ทรงดลใจเขา”
2เปโตร 1:21

ข้ อคิดสาหรับครู
วัย เด็ก เป็ นวันที่ อยากรู้ อยากเห็ น เขาชอบค้นคว้า ทดลองและซัก ถาม พลังทําให้เขาสามารถค้นพบ
ความคิดที่แปลกใหม่เสมอ เป็ นเหตุทาํ ให้เขาทั้งหลานตกอยู่ในอันตรายง่ายๆ เพราะรับความคิดและคําแนะนําที่
ผิดๆได้
บทเรี ยนอาทิตย์น้ ีจะลบล้างความคิดต่างๆ ที่อยูใ่ นหนังสื อวิทยาศาสตร์ ที่ให้ความคิดเห็นว่าไม่มีพระเจ้า
เป็ นสิ่ งสําคัญที่จะทําให้เด็กๆเข้าใจว่าพระคัมภีร์เป็ นพระวจนะของพระเจ้า เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจนี้ เป็ นพื้นฐาน
แล้วเด็ก อาจจะตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของหลักศาสนศาสตร์ ข้อคิดเห็นและคําแนะนําต่างๆ ที่ไม่ตรงกับพระวจนะ
และนํ้าพระทัยของพระเจ้า
ให้เราเริ่ มปูพ้ืนฐานแห่ งพระวจนะของพระเจ้าลงบนจิตใจของเด็กๆในอาทิตย์น้ ี เพราะไม่มีอะไรจะช่วย
ทําให้ชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณ ของเขามัน่ คงได้ นอกจากพระคําของพระองค์

นาสู่ บทเรียน
เกมส์ พระคัมภีร์
ให้แบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เตรี ยมกระดาษโปสเตอร์ ปากกา หัวข้อ “พระคัมภีร์พิเศษกว่าหนังสื อเล่มอื่น
อย่างไร?” ให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นเขียนลงในกระดาษ จากนั้นเสนอรายงานหน้าชั้นเรี ยน

บทเรียนจากพระคัมภีร์
พระคัมภีร์เป็ นพระวจนะที่พระเจ้าตรัสกับเราเคยสงสัยบ้างไหมว่า ครู รู้และแน่ใจ ได้อย่างไรว่าเป็ น
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พระวจนะของพระเจ้า
สัปดาห์น้ ีเราจะเรี ยนถึงความเป็ นมาของพระคัมภีร์ และหลักฐานที่จะช่วยให้เราแน่ใจว่าพระคัมภีร์เป็ น
พระวจนะของพระเจ้า
การที่เราจะทําความเข้าใจเกี่ ยวกับความเป็ นมาของพระคัมภีร์ให้ชดั เจน เราจะต้องย้อนดูประวัติศาสตร์
การเริ่ มต้นของชนกลุ่มหนึ่ งที่เรา เรี ยกว่า ชนชาติอิสราเอล บรรพบุรุษคนแรกของชนกลุ่มนี้ คือ อับราฮัม พระเจ้า
ทรงนะอับราฮัมและครอบครัวของเขาไปยังแผ่นดินคานาอันท่านได้มนัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ และพระองค์
ทรงให้คาํ สัญญาแก่ท่านว่า พงศ์พนั ธุ์ของท่านจะเป็ นผูค้ รอบครองแผ่นดินนี้ หลายปี ผ่านไปยาโคบซึ่ งเป็ นหลาน
ของอับราฮัมมีบุตรชายทั้งหมด 12 คน พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบมาเป็ นอิสราเอล ดังนั้นบุตรชายทั้ง 12 คน จึง
ถูกเรี ยกว่าเป็ น “ลุกหลานของอิสราเอล” พวกเราบางคนอาจจะจําได้วา่ บุตรชายของยาโคบคนหนึ่ งชื่ อโยเซฟ ได้
ถูกขายไปเป็ นทาสที่ประเทศอียิปต์ และต่อจากนั้นพี่ชายทั้ง 11 คน ครอบครัวและพ่อของเขา คือ ยาโคบ ได้ยา้ ย
ไปอยูใ่ นอียปิ ต์กบั โยเซฟ เมื่อเกิดกันดารอาหาร
หลายปี ผ่านไป ชนชาติอิสราเอลหรื อที่เรี ยกว่า ชนชาติ ฮีบรู ก็ได้ต้ งั รกรากของเขาอยู่ในอี ยิปต์และเกิ ด
ลูกหลานมากขึ้น ดังนั้น คนอียปิ ต์จึงหาทางข่มเหงชนชาติฮีบรู โดยทําให้พวกเขาเป็ นทาส แต่พระเจ้าทางช่วยเหลือ
ชนชาติ ฮี บ รู โดยส่ ง โมเสสให้ นํา ชนชาติ น้ ี ออกจากอี ยิ ป ต์ก ลับ ไปยัง แผ่น ดิ น ที่ พ ระเจ้า สั ญญาว่า จะให้ แ ก่
พงศ์พนั ธุ์ของอับราฮัม ชนชาติอิสราเอลอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินอียปิ ต์ นานถึง 430 ปี
ในเวลาที่พวกอิสราเอลตั้งเต็นท์อยูท่ ี่เชิงภูเขาซี นาย พระเจ้าได้ประทานบัญญัติ 10 ประการ ให้แก่เขาทั้งหลายเป็ น
บัญญัติแกที่พระเจ้าทรงเขี ยนไว้บนแผ่นศิลา แต่โมเสสได้ทาํ แผ่นศิลานั้นแตก เพราะความโกรธที่เห็น พวก
อิสราเอลทําบาป พระเจ้าจึงทรงประทานบัญญัติ 10 ประการให้ใหม่
คาถาม ทําไมต้องมีบญั ญัติสําหรับพวกอิสราเอล? (ให้เวลาอภิปราย) เหตุผลอย่างหนึ่ งคือ ในเวลานั้นชน
ชาติอิสราเอลอาศัยอยูท่ ่ามกลางคนต่างชาติที่นบั ถื อพะอื่นๆ และทําสิ่ งชัว่ ร้ ายในการกราบไหม้พระเหล่านั้น เช่ น
พวกหนึ่ งนําเอาลู กไปเผาเป็ นเครื่ องบูชาถวายต่อพระโมเลค พระเจ้าทรงมี พระประสงค์ที่จะแยกพลไพร่ ของ
พระองค์ ออกจากการกระทําบาปเหล่านั้น จึงทรงประทานบัญญัติ 10 ประการ เป็ นพื้นฐานรวมทั้งกฎบัญญัติอื่นๆ
ที่เราจะศึกษากันในบทต่อๆไปด้วย
คาถาม ทําไมพระเจ้าต้องเขียนบัญญัติของพระองค์ไว้? (ให้เวลาอภิปราย)
ครู กระซิ บบอกบางสิ่ งกับบางคน แล้วให้คนกระซิ บบอกคนต่อไป ในสิ่ งที่เขาได้ยินทําไปเรื่ อยๆ จนครบ
ทุกคนที่อยูใ่ นห้อง(ให้กระซิ บว่า “พระคัมภีร์ถูกพิมพ์ข้ ึนเป็ นภาษาไทยในปี ค.ศ.1834” แล้วให้คนสุ ดท้ายูดดังๆ ว่า
เขาได้ยนิ อะไร แล้วให้อ่านประโยคเดิมอันแรกที่ถูกต้อง)

3

หนังสื อพระคัมภีร์ท้ งั หมดมี 66 เล่ม พระเจ้าทรงดลใจให้มีคนเขียนหลายคน มีประมาณ 35-40 คน ซึ่ งมี
อาชี พและลักษณะนิ สัยที่แตกต่างกัน ใช้เวลาเขียนเป็ นระยะเวลาถึง 1600 ปี พระเจ้าทรงให้ผเู้ ขียนหลายคนหลาย
อาชี พ นี่ เป็ นสิ่ งหนึ่ งที่พิสูจน์วา่ พระเจ้าทรงเป็ นผูด้ ลใจผูเ้ ขียน เพราะว่าทุกเรื่ องที่เขียนนั้นก็สอดคล้องไปด้อยกัน
ได้ดี ผูเ้ ขียนคนแรกคือ โมเสส ได้เขียนก่อนพระเยซูมาบังเกิดหลายศตวรรษจนถึงผูเ้ ขียนคนสุ ดท้าย คือ ยอห์น ได้
บันทึกนิ มิตที่เขาได้เห็ นในหนังสื อวิวรณ์ หลังจากที่พระเยซู ข้ ึนสวรรค์แล้วประมาณ 100 ปี พระคัมภีร์ มีโครง
เรื่ องที่สาํ คัญเรื่ องเดียวคือ พระเจ้าและความรอดที่ทรงประทานให้มนุษย์โดยทางพระเยซูคริ สต์
คนเหล่านั้นที่เป็ นผูเ้ ขียนพระคัมภีร์อาศัยอยูท่ ี่ไหนบ้าง? อาจจะไม่มีใครเลยที่บนั ทึกข้อความต่างๆ อย่าง
สะดวกสบาย เพราะแท้จริ งแล้วพระคัมภีร์ ส่วนใหญ่ได้เขียนขึ้นสภาพ และสิ่ งแวดล้อมที่มีความทุกข์ลาํ บาก บาง
ตอนเขียนในคุกที่กรุ งโรม หนังสื อเล่มหนึ่งถูกเขียนขึ้นโดยนักโทษที่ถูกเนรเทศไปอยูท่ ี่เกาะแห่งหนึ่ง
ผูเ้ ขียนหลายคนได้บนั ทึกข้อความลงบนหนังสัตว์หรื อกระดาษหยาบๆ ต้องใช้ปากกาที่ทาํ ด้วยขนนก ขนเม่น หรื อ
กระดูก และเขียนภายใต้แสงริ บหรี่ ของเทียนไข หรื อตะเกียงดวงเล็กๆ
เราอาจจะสงสัยว่า ทําไมจึงเวลาเขียนนานถึง 1600 ปี เพื่อรวบรวมหนังสื อทุกเล่มเข้าด้วยกัน โดยมีโครง
เรื่ องสําคัญจุดเดียวกัน ตั้งแต่เริ่ มต้นจนจบจะเป็ นไปได้ มีอยูว่ ธิ ี เดียวคือ โยการที่พระเจ้าทรงดลใจผูเ้ ขียนทุกคน ให้
เขียนในจุดเดียวกัน การดลใจหมายถึง การที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ช่วยให้เรามาดูขอ้ ท่องจําอาทิตย์น้ ี กล่าวว่า “พระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงดลใจผูเ้ ขียนให้บนั ทึกข้อความที่มาจากพระเจ้าไปถึงมนุ ษย์” ไม่ได้หมายความว่าผูเ้ ขียน จะ
เป็ นเหมือนหุ่ นยนต์ หรื อเครื่ องจักรที่จะเปิ ดสวิทซ์ ให้เขียนตามที่พระวิญญาณบอกให้เขียน แต่หมายถึ งว่าพระ
วิญญาณ ทรงควบคุ มความคิด และกรใช้คาํ พูดของเขาอย่างระมัดระวัง เพื่อจะได้บนั ทึกพระคําที่มาจากพระเจ้า
อย่างแท้จริ ง
(แสดงภาพ 1-1ก) ความเป็ นอันหนึ่ งอันเดี ยวกันเกี่ ยวกับโครงเรื่ องพื้นฐานที่สําคัญในพระคัมภีร์ เป็ นสิ่ ง
พิสูจน์ให้เห็ นว่า พระเจ้าทรงเป็ นผูด้ ลใจในการเขียน นอกจากเหตุผลนี้ แล้วก็ยงั มีเหตุผลอื่นอีกคือ คําพยากรณ์ ที่
บันทึกไว้น้ นั เป็ นจริ งและสําเร็ จ (แสดงภาพ 1-1ข)เช่ น...การพิพากษาเมืองที่เต็มไปด้วยความชัว่ ร้ าย...เรื่ องการ
ประสู ติและการวายพระชนม์ของพระเยซู คําพยากรณ์หลายอย่างสําเร็ จแล้ว และยังมีหลายสิ่ งที่กาํ ลังจะสําเร็ จ ให้
ดูเปรี ยบเทียบอิสยาห์ 9:6 ลูกา 2:11 โยเอล 2:28-32 กิจการ 2:1-4,14-21
(แสดงภาพ 1-1ค)ข้อพิสูจน์ประการที่สาม คือ อิทธิ พลของพระคัมภีร์ที่มีต่อสังคมโลกของพวกมนุ ษย์กิน
คนได้เปลี่ ยนเป็ นกลุ่มชนที่สงบไม่มี พิษภัยได้ โดยพระวจนะของพระเจ้า และข้อพิสูจน์อีกอย่างหนึ่ ง เกี่ยวกับ
ความจริ งในพระวจนะของพระเจ้า คือ คนบาปจะไม่เขียนหนังสื อ เพื่อกล่าวโทษหรื อชี้ความผิดในชี วิตของเขาเอง
แม้แต่พวกคนดีๆ อาจจะไม่ยอมรับผิด และกับใจใหม่โดยไม่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า แต่พระวจนะดีบนั ทึกไว้
สําหรับทั้งผูท้ ี่กระทําดี และกระทําชัว่
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(แสดงภาพ 1-1ง) พระคัมภีร์ได้บนั ทึกความจริ งเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ หลายสิ่ งที่มนุ ษย์
พึ่งค้นพบได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์นานมาแล้ว หนังสื อคัมภีร์ ไม่ได้ต้ งั ใจที่จะบันทึกเกี่ยวกับวิยาศาสตร์ แต่
เป็ นการเปิ ดเผยของพระเจ้าต่อมนุ ษย์อย่างไรก็ดีวิทยาศาสตร์ และพระคัมภีร์ไม่มีขอ้ ขัดแย้งกันอิสยาห์ได้กล่าวถึ ง
ความกลมของโลก(อิสยาห์ 40:22) แต่หลังจากนั้น 1500 ปี มนุ ษย์ยงั มีความกลัวที่จะเดิ นทางไกลเกิ นไป เพราะ
กลัวจะตกโลกประมาณ 200 ปี มาแล้ว หมอได้เอาปลิงมาเกาะที่คนไข้ เพื่อจะดูดเลือดส่ วนที่เกินออกที่จริ งการการ
ทําอย่างนั้นเป็ นการเอาชีวติ ของคนไข้ไป เลวีนิติ 17:11 กล่าวว่า “เพราะว่าชีวติ ของเนื้อหนังอยูใ่ นเลือด”
(แสดงภาพ 1-1จ)ข้อ พิ สู จ น์ อื่ น อี ก คื อ พระคัม ภี ร์ ไ ด้รั บ การเก็ บ รั ก ษาและป้ องกัน ไว้อ ย่ า งอัศ จรรย์
อาณาจักรและลิ ทธิ ต่างๆพยายามทลายพระคัมภี ร์ แต่พระเจ้าทรงป้ องปั นพระวจนะของพระองค์ ไม่มีใครกล้า
ปฏิเสธฤทธิ์ อํานาจของพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์จะไม่มีวนั ถูกทําลาย เป็ นสิ่ งสําคัญที่เราจะต้องอ่านพ
นะวจนะของพระองค์อย่างระมัดระวัง ถ้ายังไม่รู้จกั กับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาก่อน ทําไมไม่ขอพระองค์เข้ามาใน
จิตใจเสี ยตั้งแต่วนั นี้ และเมื่อได้อ่านพระวจนะของพระองค์ จะรู ้จกั ว่าทรงเป็ นสหายเลิศของเราทุกคน
อธิษฐาน
ขอให้ทุกคนก้มศีรษะ ให้ครู นาํ อธิ ษฐาน ดังนี้ “ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณสําหรับพระวจนะที่มีค่าสู งสุ ดของ
พระองค์ ขอช่วยเราให้ดาํ เนินชีวติ ตามนํ้าพระทัยของพระองค์ ถ้าเรายังมีความสงสัยหรื อไม่เข้าใจ ขอทรงโปรด
ช่วยให้เราแสวงหาคําตอบจากพระวจนะของพระองค์และขอทรงโปรดช่วยให้เรามีสันติสุขในจิตใจในพระนาม
พระเยซูคริ สต์เจ้า”
คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หนังสื อพระคัมภีร์ท้ งั หมดรวมกันแล้วมีกี่เล่ม? (66 เล่ม)
ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์คนแรกคือใคร? (โมเสส)
ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์คนสุ ดท้ายคือใคร? (ยอห์น)
มีผเู ้ ขียนทั้งหมดประมาณกี่คน? (35-40 คน)
ระยะเวลาในการเขียนใช้ประมาณกี่ปี? (1600 ปี )
เพราะเหตุใด เราเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็ นพระคําของพระเจ้า? (อภิปราย)

กิจกรรม
เกมข้ อท่องจา
เตรี ยมบัตรแข็งที่เขียนข้อพระคัมภีร์ไว้แล้ว ให้เขียนบัตรละ 1 คํา ต่อจากนั้น ทําให้ปนกัน แล้วให้คนหนึ่ งออกมา
ต่อประโยคให้ถูกต้อง เอาบางคําออก ให้คนหนึ่งท่องและบอกคําที่หายไปให้ถูกต้อง
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บทที่ 2 การเก็บรักษาพระคัมภีร์
เป้ าหมาย เพื่อให้เห็นถึงความสําคัญของการเก็บรักษาพระวจนะของพระเจ้าและให้เด็กๆจดจําและรักษาพระ
วจนะของพระเจ้าด้วยกรท่องจํา

ข้ อพระคัมภีร์ 1 พงศาวดาร 34:8-21
ข้ อท่ องจา “ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทาํ บาปต่อ
พระองค์” สดุดี 119:11

ข้ อคิดสาหรับครู
งานคัดลอกพระคัมภีร์ไม่ใช่เรื่ องง่ายจะต้องอยูท่ ี่โต๊ะทํางานวันละ 10-12 ชัว่ โมง คงจะทําให้เหนื่อยมาก
เป็ นงานที่ตอ้ งระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบชอบสู ง สําหรับผูท้ ี่รู้วา่ งานของพระเจ้าที่มีค่าสู งสุ ด เขาจะทําโดย
มีให้มีการผิดพลาด เรารู ้วา่ ผูค้ ดั ลอกพระคัมภีร์จะต้องรักษาชีวติ ของเขาให้ละอาดและมีจิตใจที่บริ สุทธิ์ อาจจะทํา
ให้เกิดการท้อแท้ใจ เพราะจะต้องทํางานอย่างละเอียดรอบคอบ บางทีพวกเขาอาจจะจะสงสัยว่างานที่เขาทําอยูน่ ้ นั
จะเกิดผลคุม้ ค่ากับความลําบากนั้นหรื อเปล่า แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงสถิตอยูก่ บั เขาทั้งหลาย และพระเจ้าทรง
ประทานพระดํารัสของพระเจ้า โดยไม่มีการผิดพลาดเลย

นาสู่ บทเรียน
เกมต่ อคา (โดมิโน)
ตัดกระดาษ 66 แผ่นเล็ก เขียนพระธรรม 66 เล่ม แผ่นละ 1 เล่ม เช่น ปฐมกาล... อพยพ... โดยทํา 2 ชุ ด
แบ่งกลุ่มให้ท้ งั สองกลุ่มแข่งกันต่อคํานี้ให้ถูกต้อง ใครเสร็ จก่อนและถูกต้องเป็ นฝ่ ายชนะ อาจจะให้เด็กๆ เตรี ยมตัว
โดยให้เปิ ดอ่านสารบัญภาคพันธสัญญาเดิมละใหม่ก่อนลัก 5 นาที จากนั้นจึงเล่นเกมส์น้ ี
ปฐมกาล อพยพ

อพยพ เลวีนิติ

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เมื่อมีการบันทึกพระวจนะของพระเจ้ามีการเก็บรักษาและป้ องกันไว้ เพื่อไม่ให้เกิดการเสี ยหายตั้งแต่แรก
และตลอดมาเป็ นเวลาหลายศตวรรษในประวัติศาสตร์ ของชนชาติอิสราเอลในยุคแรกถือว่า เรื่ องนี้เป็ นสิ่ งจําเป็ น
(อ่าน 2 พงศาวดาร 34:8-21)
คาถาม ฮิสคียาห์มหาปุโรหิตพบอะไรขณะที่มีการซ่อมแซมพระวิหาร? (ให้เวลาตอบ)
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พวกอิสราเอลไม่ได้มนมัสกรพระเจ้า เป็ นเวลาหลายปี ก่อนถึงสมัยของกษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์พวกเขาพากันกราบไหว้
บูชารู ปเคารพแทนพระเจ้า และหลงลืมพระวจนะของพระองค์ ข้อความที่ได้บนั ทึกไว้ได้สูญหายไป
โยสิ ยาห์เป็ นกษัตริ ยท์ ี่รักพระเจ้า พระองค์ได้ทาํ หลายสิ่ งเพื่อฟื้ นฟูการมนัสการพระเจ้าในอิสราเอล ทรง
ออกคําสั่ งให้ซ่อมแซมและทําความสะอาดพระนิ เวศของพระเจ้า ในเวลานั้นเอง ฮิ ลคี ยาห์ มหาปุ โรหิ ตได้พ บ
หนังสื อธรรมบัญญัติเขาได้ค ัดลอกธรรมบัญญัติ ส่ งถวายต่อกษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์ทนั ที โยสิ ยาห์ได้ขอให้ธรรมจารย์
อ่านธรรมบัญญัติให้ฟัง เมื่อได้ฟังก็รู้และเข้าใจถึงความสําคัญของพระวจนะของพระเจ้าและเกิดความยําเกรงพระ
เจ้า แทนชนชาติอิสราเอลที่ไม่ได้ดาํ เนิ นตามพระวจนะของพระองค์ โยสิ ยาห์ปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลง
การมนัสการของชนชาติอิสราเอล ดังนั้นพระวจนะได้ถูกเก็บรักษาไว้อีกครั้ง
คําถาม พระคัมภีร์เดิมเขียนเป็ นภาษาอะไร? และมาถึงเราอย่างไร? (รอคําตอบ)
พระคัมภีร์เดิมเขียนเป็ นภาษาฮีบรู ในสมัยก่อนยังไม่มีเครื่ องพิมพ์ แต่สามารถได้สําเนาเผยแพร่ ต่อไปโดย
การทํางานของพวกธรรมาจารย์ หรื อพวกอาลักษณ์ ซึ่ งที่ความสามารถอย่างละเอียดรอบคอบในการคัดสําเนาให้
เหมือนกับต้นฉบับ ในบางกรณี เมื่อเอกสารที่สําคัญหมดอายุเก่าหรื อไม่ได้ใช้ คนยิวจะฝั งสิ่ งเหล่านั้นไว้ แต่ถูก
คัดลอกอย่างระมัดระวังโดยพวกธรรมาจารย์ การคัดลอกพระวจนะของพระเจ้าเป็ นภาษาฮีบรู น้ นั ถื อว่าเป็ นเรื่ อง
บริ สุทธิ์ ผคู ้ ดั ลอกจะต้องทําความสะอาดปากกาของเขาก่อนจะลงมือคัดลอกคําว่า “พระเจ้าทุกครั้ง”
ผูเ้ ขียนคนแรกได้ใช้ไม้ปลายแหลมเขียนบนดิน แล้วต่อมาพวกคนยิวพยายามทําให้หนังสื อมีความคงทน
มากขึ้น ก็เขียนบนกระดาษโบราณ ทําจากหนังแกะ แพะ นอกจากนี้ก็เขียนบนเครื่ องปั้ นดินเผาแผ่นศิลา แผ่นดิน
เหนียว และแผ่นขี้ผ้ งึ รู ปแบบของหนังสื อ ก็จะเป็ นหนังสื อม้วน บางทียาวถึง 30 ฟุต (แสดงภาพ 2-1)(ครู อาจจะ
เตรี ยมม้วนหนังสื อที่เขียนข้อพระคัมภีร์เพื่อให้ผเู้ รี ยนดู)
ม้วนหนังสื อได้รับการคัดลอกด้วยมือ ดังนั้นเป็ นสิ่ งที่มีค่ามาก เขาไดเก็บหนังสื อที่คดั ลองไว้ในธรรม
ศาลา เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในธรรมศาลา และยืนขึ้นอ่านพระวจนะในม้วนหนังสื อ คงจะเป็ นม้วนหนังสื อชนิด
เดียวกันนี้ในสมัยพระเยซูมรเฉพาะพระคัมภีร์เดิมอย่างเดิม
พระคัมภีร์ใหม่บนั ทึกเกี่ยวกับชีวติ ของพระเยซู คําสอนของพระองค์และประวัติของสวรรค์แล้ว และ
เขียนเป็ นภาษากรี ก ซึ่ งเป็ นภาษาที่ใช้ทวั่ ไปในสมัยนั้น
ในสมัย พระคัมภี ร์เดิ มและพระคัมภี ร์ใ หม่มีหลายคนบันทึ กเรื่ องราวทางประวัติศ าสตร์ และวรรณคดี
เหมือนกันสมัยนี้ ดังนั้นอาจจะเป็ นไปได้วา่ คนที่เขียนเกี่ยวกับเรื่ องศาสนา บางคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้รบการดลใจ
จากพระเจ้าในการเขียนของเขา ดังนั้นก็มีคนของพระเจ้ากลุ่มหนึ่ งรวมตัวกันขึ้น เพื่อตั้งกฎการตรวจสอบพระ
คัมภีร์(แคนนอน)ก่อนที่จะยอมรับว่าเล่มไหนเขียนขึ้น โดยได้รับการดลใจจากพระเจ้า (2 ทิโมธี 3:16) พระองค์

7

ทรงสําแดงพระองค์เองและดลใจให้มนุ ษย์เขียนถ้อยคําขอพระองค์เป็ นพระคัมภีร์คาํ ว่า “แคนนอน” หมายถึง
อํานาจหรื อ กฎเกณฑ์ที่ใช้เป็ นมาตรฐานในการตรวจสอบพระคัมภีร์เป็ นบรรทัดฐานของความเชื่อและการปฏิบตั ิ
หรื อรายชื่ อหนังสื อต่างๆ อันเป็ นที่ยอมรับอย่างเป็ นทางการว่าเป็ นส่ วนหนึ่ งของพระคัมภีร์ ในราว ค.ศ.400 มี
หนังสื อหลายเล่มได้รับกาคัดเลือกเป็ นต้นฉบับเพื่อจะพิมพ์เป็ นพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานเหมือนกันเล่มที่เราใช้กนั
อู่ ในทุกวันนี้พระคัมภีร์เดิมได้พิมพ์ข้ ึนก่อนพระเยซูมาบังเกิด
หลังจากพระเยซูประสู ติ 500 ปี อิทธิ พลของคริ สเตียนและพระคัมภีร์แพร่ ไปทัว่ ยุโรปแต่การศึกษาค้นคว้า
ได้ลดถอยลงในยุคกลาง บางทีเราเรี ยกยุคระหว่าง 500 ถึง 1000 ปี ว่าเป็ นยุคมืดเพราะเป็ นเวลาที่มีการเรี ยนรู ้นอ้ ย
มากหรื อแทบจะไม่มีการก้าวหน้าเลย ในระยะ 500 ปี ในเวลานั้น จะไม่มีการอ่านการเขียนหรื อมีความสนใจใน
เรื่ องเกี่ยวกับพระคัมภีร์เลย
ในยุคกลางยังไม่มีเครื่ องพิมพ์ ดังนั้นการคัดลอกพระวจนะจะต้องทําด้วยมือ ทุกสํานักของศาสนาจะมี
ห้องเขียนหนังสื อ คนที่มีหน้าที่คดั ลอกพระคัมภีร์จะต้องทํางานหนัก และใช้ความอุตสาหะเป็ นอย่างมาก ในการ
คัดลอกและการเขียนลวดลายตกแต่งริ มกระดาษให้สวยงาม
ในระหว่าง ค.ศ.500 ถึง 1000 ได้มีผคู ้ งแก่เรี ยนชาวยิวกลุ่มหนึ่ง เรี ยกว่า แมโซเร็ ธ มีหน้าคัดลองพระคัมภีร์
เดิมได้สมบูรณ์และถูกต้องเพื่อจะให้คนในยุคหลังๆใช้กนั ต่อไป ผูค้ ดั ลอกพระคัมภีร์เหล่านี้ ได้ใช้ความระมัดระวัง
อย่างมากที่จะไม่ให้การคัดลองนั้นมีความผิดพลาดจากต้นฉบับแม้แต่นิดเดียว เขาจะตรวจตราทุกถ้อยคําและทุก
ตัวอัก ษรถ้า พบว่า แผ่น ไหนมี คาํ ผิดเขาจะทํา ลายกระดาษแผ่นนั้นทันที แล้วคัดลอกใหม่และจะตรวจสอบกับ
ต้นฉบับ ผูค้ ดั ลอกจะต้องอ่านแต่ละคําก่อนลงมือเขียน
เราเป็ นหนี้ บุญคุ ณต่อผุค้ ดั ลอกพระคัมภีร์เหล่านี้ ที่มือของเขาต้องเมื่อยล้าหรื อตาของเขาฝ้ าฟากไปแต่ก็
ไม่ใช่สิ่งนี้ เพียงอย่างเดียวที่จะต้องยอมเพื่อการเก็บรักษาพระคําอันบริ สุทธิ์ เหล่านั้นไว้ยงั มีอีกหลายคนที่ได้อุทิศ
และเสี่ ยง แม้แต่ชีวิตของเขาเองเพี่อจะปกป้ องรักษาพระคัมภีร์ไว้(แสดงภาพ 2-3) จักรพรรดิโรมันพยายามกวาด
ล้าง คริ สเตียนออกจากแผ่นดินของเขา โดยออกคําสั่งให้เราเอาพระคัมภีร์ทุกเล่มเผาไฟ แต่ก็มีบางเล่มที่ถูกซ่ อนไว้
อย่างปลอดภัย
ในยุคกลางถื อว่าการมีพระคัมภี ร์เป็ นส่ วนตัวมี ความผิดตามกฎหมายในคริ สตจักรจะมี พระคัมภี ร์เป็ น
ภาษาลาตินเท่านั้น คนส่ วนมากอ่านภาษาลาตินไม่ได้ และไม่สามารถจะเข้าใจพระคัมภีร์หลังจากที่ชายสองคนถูก
ฆ่าตาย เนื่องจากลักลอบแปลข้อความบางตอนในพระคัมภีร์ ในปี 1199 คณะพวกสังฆนายกและพวกหัวหน้าพระ
ในคริ สตจักรได้ออกกฎดังนี้ พระคัมภี ร์จะอ่านได้เฉพาะในภาษาลาติ นและแปลความหมายโดยพระอย่างเป็ น
ทางการเท่านั้น ถ้าผูใ้ ดฝ่ าฝื นกฎนี้จะถูกเผาไฟถึงตาย
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คนนอกรี ตคือ คนที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพวกผูน้ าํ คริ สตจักร เมื่อเขาตายแล้วถูกฝังไว้ ศพของเขาก็ถูก
ขุดขึ้นมาและถูกเผาหลังจากนั้น 50 ปี ก็มีคาํ สั่งให้เผาพระคัมภีร์ที่เขาแปลทั้งหมด หลายคนถูกฆ่าเพราะไม่ยอมให้
พระคัมภีร์ของตน
ในปี ค.ศ.1536 วิลเลียม ทินเดล ผูแ้ ปลพระคัมภีร์อีกคนหนึ่ง ถูกจับและแขวนคอและศพของเขาก็ถูกเผา
ไฟเช่นกัน กล่าวกันว่าก่อนตายเขาอธิ ฐาน “ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเปิ ดตาของกษัตริ ยแ์ ห่งอังกฤษ”
พระคัมภีร์ที่ทินเดลแปล ถูกห้ามไม่ให้นาํ เข้าประเทศอังกฤษ แต่มีหลายร้อยเล่มถูกลักลอบนําเข้าไปทางเรื อ 40 ปี
ต่อมา กษัตริ ยเ์ จมส์ข้ ึนครองราชย์ พระองค์ทรงสั่งให้พิมพ์พระคัมภีร์ข้ ึน และได้จดั ตั้งให้มีคณะกรรมการแปลพระ
คัมภีร์จากภาษาเดิมเป็ นภาษาอังกฤษ
เราสามารถมีพระคัมภีร์ในเวลานี้ ได้นบั ว่าเป็ นการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราควรจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับ
พระ วจนะของพระองค์ เพราะพระวจนะของพระเจ้าทําให้เราเข้มแข็งฝ่ ายวิญญาณ ในขณะที่เรารู ้สึกอ่อนแอ
นักโทษในสงครามเวียดนามมีประสบการณ์ในเรื องนี้ พวกเขารู ้สึกขอบคุณที่ได้เก็บรักษาพระวจนะไว้ในใจ และ
จดจําพระคําเหล่านั้นไว้เป็ นเวลานาน
ให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ทรงปกป้ องรักษาพระวจนะของพระองค์ไว้สาํ หรับ เราทั้งหลาย เสร็ จแล้วให้ท่อง
ข้อท่องจําด้วยกันในสดุดี 119:11

ประกาศ
ถ้ามีบางคนที่ยงั ไม่รับรับเชื่ อ ให้เชิญชวนเขาต้อนรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เพื่อเขาจะรู ้วา่ พระวจนะ ของ
พระองค์สามารถทําให้เขามีชีวติ ที่มีชยั ชนะ
คาถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.

ฮิลคียาห์มหาปุโรหิ ตพบอะไรขณะที่มีการซ่อมแซม พระวิหาร?(หนังสื อธรรมบัญญัติ)
พระคัมภีร์เดิมเขียนเป็ นภาษาอะไร?(ภาษาฮีบรู )
ในสมัยก่อนมีการรักษาพระคัมภีร์ไว้อย่างไร?(ให้เด็กตอบ)
จอห์น วิคคลิฟ แปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาอะไร?(อังกฤษ)
เราจะรักษาพระวจนะขอพระเจ้า ด้วยวิธีไหนบ้าง?(ให้เด็กๆเสนอความคิดเห็น)

9

กิจกรรม
1. ป้ ายท่องจํา
เตรี ยมกระดาษแข็ง ปากกาเมจิค ดินสอ ไม้บรรทัด และกรรไกร ให้ทาํ ป้ านข้อท่องจํา โดยแบ่งข้อท่องจําออกเป็ น
7 ส่ วน และใช้รูปภาพ แทนคําพูดบางคํา เมื่อทําเสร็ จแล้วให้เรี ยงข้อความเหล่านั้นบนป้ าย ที่เตรี ยมไว้ให้สวยงาม
(ดูตวั อย่างข่างล่างนี้)
ข้าพระองค์สะสม
ไว้ในใจ ของข้าพระองค์ เพื่อขาพระองค์
จะไม่ทาํ บาปต่อพระเจ้า
2. แผ่นจารึ ก
เตรี ยมดินเหนียว(ดินนํ้ามันก็ได้)ไม้ปลายแหลมหรื อปากกาปลายแหลม ให้แต่ละคนหรื อรวมกันเป็ นกลุ่ม ปั้ น
ดิ นเหนี ยวให้เป็ นแผ่นจารึ ก แล้วใช้ไม้ปลายแหลมหรื อปากกา แหลมเขียนข้อท่องจํา ลงบนแผ่นดิ นเหนี ยวนั้น
และให้อธิ บายว่า ในสมัยแรกได้บนั ทึกข้อความต่างๆโดยวิธีน้ ี
3. เล่นเกมต่อคํา(โดมิโน)จากกิจกรรมนําสู่ บทเรี ยนอีกครั้ง

10

บทที่ 3 พระคัมภีร์ของคนไทยวันนี้
เป้ าหมาย เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์ของการแปลพระคัมภีร์ เป็ นการช่วยให้เด็กเกิดความชื่นชมและขอบคุณพระ
เจ้าสําหรับพระคัมภีร์

ข้ อพระคัมภีร์ กิจการ 8:26-40 มัทธิว 13:18-23
ข้ อท่ องจา “ส่ วนพืชซึ่งหว่านตกในดินในดินดีน้ นั ได้แก่บุคคลที่ได้ยนิ พระวจนะและเข้าใจคนนั้นก็เกิดผลร้อย
เท่าบ้าง หกสิ บเท่าบ้าง สามสิ บเท่าบ้าง”
มัทธิว 13:23

ข้ อคิดสาหรับครู
เด็กๆในวันนี้ อาจจะมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับความเป็ นมาของพระคัมภีร์ ที่เข้าใช้ทุกวันนี้ ถึงแม้วา่ คนไทยจะมี
อิสระในการมีพระคัมภีร์เป็ นส่ วนตัวและประวัติความเป็ นมาของการแปลพระคัมภีร์ไม่ได้รับการข่มเหงมากนัก
แต่ถึงกระนั้นกว่าจะมีพระคัมภีร์เป็ นภาษาไทยก็ตอ้ งใช้เวลานานมากพอสมควร และเราเพิ่งจะมีพระคัมภีร์
ภาษาไทยใช้เมื่อ 100กว่าปี มานี่เอง ตลอดระยะเวลา ที่ผา่ นได้มีการปรับปรุ งแก้ไขพระคัมภีร์ให้มีความสมบูรณ์
มากยิง่ ขึ้น
ท่านเองซึ่ งเป็ นครู ก็สามารถที่จะเลือกว่าชอบรุ่ นไหน? แต่จะต้องชี้แจงให้เด็กๆเข้าใจอย่างชัดเจนว่า พระ
คัมภีร์ที่แปลทุกรุ่ นเป็ นวจนะของพระเจ้า สอนให้รู้จกั การใช้อ่านเปรี ยบเทียบ เพื่อจะให้เข้าใจพระคัมภีร์ตอนนั้นๆ
ได้ดีข้ ึนที่สาํ คัญที่สุดให้ครู พยายามปลูกฝังข้อพระคัมภีร์และให้เด็กๆมีความรักต่อพระวจนะอันลํ้าค่าของพระเจ้า
ให้มากๆ
นาสู่ บทเรียน
เล่นเกมส์ต่อคํา(โนมิโน)ของสัปดาห์ที่แล้วอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นถามเด็กๆว่า “ในประเทศไทยมีกี่ภาษา?...และทั้ง
โลกนี้มีกี่ภาษา?”(ให้เด็กๆเสนอความคิดและตอบ)
บทเรียนจาพระคัมภีร์
พระคัมภีร์ตน้ ฉบับนั้น ส่ วนใหญ่เขียนเป็ นภาษากรี ก ดังนั้นจึงต้องมีการแปลเป็ นภาษาที่สามารถอ่านและ
เข้าใจได้ การเปลี่ยนจากภาษาหนึ่งไปเป็ นอีกภาษาหนึ่ง เรี ยกว่า การแปลภาษา
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ความเชื่อของคริ สเตียนได้แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ ว แม้วา่ พวกคริ สเตียนจะถูกข่มเหงในสมัยแรกๆ
หลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์แล้วตอนปลายของปี ค.ศ.300 ศาสนาคริ สต์ได้กลายเป็ นศาสนาของจักรวรรดิ
โรมัน ดังนั้นจึงมีการแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาลาติน ซึ่ งเป็ นภาษาที่ใช้ในจักรวรรดิโรมันในสมัยแรกๆ
พระคัมภีร์ภาษาไทย
เราอาจจะสงสัยว่าพระคัมภีร์ภาษาไทยมีประวัติความเป็ นมาอย่างไร ประมาณ 300 ปี ที่แล้วมีมิชชัน่ นารี
คณะคาธาอลิกเห็นว่า ควรจะมีพระคัมภีร์เป็ นภาษาไทย จึงได้ทาํ กรแปลพระคัมภีร์ภาษาไทยเป็ นครั้งแรกที่จงั หวัด
อยุธยา แต่เมื่อพม่ายกทัพมาตีกรุ งศรี ฯ ทําให้ตน้ ฉบับจมนําสู ญหายไปในปี ค.ศ.1818 ภรรยาของอโดนิราม จัดสัน
ซึ่ งเป็ นมิชชัน่ นารี อยูท่ ี่ประเทศพม่า ได้พบกับเชลยศึกคนไทยเขาได้เขาได้รู้พระเจ้าต้องการให้เขาประกาศกับคน
ไทยที่เป็ นเชลยศึกเหล่านั้น เขาจึงเรี ยนภาษาไทยกับพวกเชลยศึก เพราะการเข้าประกาศในประเทศไทยโดยตรง
นั้นทําได้ยากเขาเริ่ มแปลคําเทศนาบนภูขา และเรื่ องอื่นๆ จากหนังสื อมัทธิ ว แต่ไม่ได้ส่งพิมพ์เป็ นเล่ม เมื่อออกจาก
ประเทศพม่าก็เดินทางไปประเทศสิ งคโปร์ เพื่อจะรักษาตัวให้หายจากอาการป่ วย ตาในที่สุดก็เดิมทางกลับมายัง
ประเทศพม่าอีกครั้ง และเสี ยชีวติ ในเวลาต่อมา
ต่อมาประมาณปี ค.ศ.1828 มีมิชชัน่ นารี โปรเตสแตนท์เข้ามในเมืองไทย(ประเทศสยาม)เป็ นครั้งแรก คือ
ศาสนาจารย์คาร์ ล กุ๊ตสลาฟ เอ็ม.ดี.และศาสนาจารย์ยากอบ ทอมลิน หลังจากได้รับอนุ ญาตให้ประกาศให้ประกาศ
กิตติคุณได้ในเมืองไทยท่านทั้งสองจึงได้สาํ รวจว่ามีพวกคนจีนอยู่ กันที่ไหนบ้าง(สาเหตุที่เริ่ มมากประกาศกับคน
จีนในเมืองไทยก่อนนั้น เป็ นเพราะทั้งสองได้ภาษาจีนตั้งแต่อยูใ่ นยุโรปและรู ้วา่ ในเมืองไทยมีคนจีนมากจีนมา
ทํางานในเมืองไทย)ได้นาํ ยารักษาโรคและหนังสื อพระคัมภีร์ภาษาจีนไปแจก แม้จะไม่มีใคร อ่านภาษาจีนออก แต่
ปรากฏว่าพระคัมภีร์เหล่านั้น ได้รับการจ่ายแจกออกไปอย่างรวดเร็ วไม่วา่ ท่านทั้งสองจะไปประกาศที่ไหน ชาว
จีนก็ตามไปฟังกันอย่างสนใจ เพื่อจะรับแจกหนังสื อและได้ฟังเรื่ องพระเจ้า
ต่อมามีผทู ้ ี่ไม่พอใจ พยายามกลัน่ แกล้งโดยฟ้ อนต่อรัฐบาลไทยว่ามัชชัน่ นารี โปรเตสแตนท์ท้ งั สองมาพุด
จาชักชวนยุยงพวกคนจีนให้กระด้างกระเดื่องต่อแผ่นดินไทย ในที่สุดข้อกล่าวหาเหล่านั้นถูกพิสูจน์วา่ ไม่เป็ น
ความจริ ง แต่ผหู ้ วังร้ายก็ได้ พยายามสร้างข่าวลือจนถึงกับลือว่ามีประกาศห้ามคนไทยมิให้รับเอาหนังสื อแจก หาก
ใครละเมิดคําประกาศจะมีโทษ ดังนั้น จึงทําให้ผคู ้ นทั้งหลายไม่กล้ารับหนังสื อแจก เกรงจะถูกอาญาจึงเป็ นการ
สร้างความลําบากใจในการประกาศพระกิตติคุณของท่านทั้งสองเป็ นอย่างมาก ผูห้ วังร้ายไม่ได้หยุดเพียงแค่ข่าว
ลือ พวกเขาพยายามมาทางที่จะขับไล่ท่านทั้งสองออกไปนอกประเทศไทยด้วยจึงทําให้ ศจ.กุ๊ตสลาฟและ ศจ.ทอ
มลิน ต้องยืน่ คําร้อนต่อรัฐบาลไทย ขอให้อนุญาตประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าในประเทศไทยต่อไป โดยอ้าง
ว่านิกายโรมันคาธอลิก สามารถเผยแพร่ ศาสนาได้โดยมิได้ถูกกีดกันขับไล่ และทําไมท่านซึ่ งเป็ นคริ สตศาสนา
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เหมือนกัน เพียงแต่ต่างนิกายเท่านั้นจึงถูกห้าม ทําให้รัฐบาลไทยพิจารณาเรื่ องนี้ใหม่และในที่สุด จึงยอมให้ท่าน
ทั้งสองประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าต่อไป
ต่อมา ศจ.กุ๊ตสลาฟ และ ศจ.ทอมลิน ได้ช่วยกันแปลพระคัมภีร์กิติคุณทั้งสี่ เล่ม มัทธิ ว มาระโก ลูกา ยอห์น
และพระธรรมโรม จากภาษาจีนมาเป็ นภาษาไทย
ในการแปลครั้งนี้มีผทู ้ ี่มาช่วย คือ ชาวจีนชื่อ “คิง” และชาวพม่าชื่อนายโหน ทั้งสองเป็ นผูม้ ีความรู ้
ภาษาไทยและภาษาจีนเป็ นอย่างดี ซึ่ งได้ช่วยแปลพระคริ สตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่จบทั้งเล่ม
หลังจากนั้นพวกมิชชัน่ นารี จึงพากันหาวิธีที่จะพิมพ์พระวจนะของพระเจ้า ในที่สุด ศาสนาจารย์โรบินสัน ได้คิด
แท่นพิมพ์ภาษาไทยที่ทาํ ด้วยไม้เป็ นเครื่ องแรก แต่พิมพ์ได้ชา้ มาก และต้องสิ้ นเปลืองแรงงานพร้องกับค่าใช้จ่ายสู ง
ดังนั้นในปี ค.ศ.1836 มิชชัน่ นารี ได้ส่ังแท่นพิมพ์ที่ทนั สมัยที่สุดเข้ามาในเมืองไทย และสิ่ งที่พิมพ์ครั้งแรกคือ “พระ
กิตติคุณของพระเยซูคริ สต์” พิมพ์ออกมา 4,000 แผ่น
ในเวลาเดียวกัน ศจ.กุ๊ตสลาฟได้แปลพระคัมภีร์ใหม่ท้ งั เล่ม และสั่งพิมพ์หนังสื อลูกาในปี ค.ศ.1893 จน
ครบพระคัมภีร์ใหม่ท้ งั เล่มและพิมพ์พระคัมภีร์เดิมในปี ค.ศ.1896 ที่ประเทศสิ งคโปร์
มีการปรับปรุ งแก้ไขใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1956 การแก้ไขทําขึ้นโดยอาจารย์หลายท่านด้วยกันมีกรรมการ
ยกร่ างคําแปล 3 คน กรรมการตรวจสอบแก้ไข ฉบับยกร่ าง 8 คน และกรรมการทีปรึ กษาอีก 25 คน ใช้เวลานาน
13 ปี ในการที่จะให้คาํ แปลฉบับแก้ไขนี้ถูกต้องตามต้นฉบับที่สุด กรรมการได้ทาํ งานอย่างละเอียด โดยเทียบ
ต้นฉบับยกร่ างพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมกับฉบับต้นภาษาฮีบรู และภาคพันธสัญญาใหม่เปรี ยบเทียบกับ
ต้นฉบับภาษากรี ก ในปี ค.ศ. 1971 ได้พิมพ์พระคัมภีร์ฉบับสมบูรณ์เป็ นเล่มที่ใช้กนั อยูใ่ นปั จุบนั นี้
เหตุผลของการปรับปรุ งแก้ไข
1. ความผิดพลาดในการคัดลอก อะไรเกิดขึ้นเมื่อมีการคัดลอก? บางทีคาํ บางคําหรื อหน้าบางหน้าอาจจะตก
หล่นไป หมึกพิมพ์ของตัวหนังสื ออาจจะลบหรื อจางไป หรื อบางทีลายมืออาจจะทําให้อ่านยาก
2. ค้นพบฉบับที่แปลครั้งก่อนๆ เมื่อค้นพบต้นฉบับที่แปลก่อน ผูป้ รับปรุ งได้พยายามที่จะนํามาเปรี ยบเทียบ
เพื่อจะใกล้เคียงกับต้นฉบับเดิมให้มากที่สุด เช่น ม้วนหนังสื อที่ทะเลตาย ในปี ค.ศ.1947
3. มีคนเรี ยนรู ้ภาษากรี กโบราณได้ดีข้ ึน เพราะฉะนั้นการแปลหรื อกรปรับปรุ งจากต้นฉบับที่เป็ นภาษาเดิม
ความหมายจะผิดจากเดิมหรื อเปลี่ยนไปน้อยมาก
4. ภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่ ง นับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคําแหง ได้เริ่ มประดิษฐ์อกั ษรไทยในปี ค.ศ.
1826 เช่นสมัยก่อนเขียน กินเป็ น กิน พ่อเป็ น พ่อ ...............เป็ นต้น
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การประกาศ
เราควรจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับคนที่รักภาษาและแปลพระคําของพระเจ้าไว้ เราควรจะเอาใจใส่ ต่อความสําคัญ
ของพระคัมภีร์ทุกรุ่ น และให้พระวจนะแห่งความจริ งเหล่านั้นฝังอยู่ และเจริ ญเติบโตในชีวติ ของเรา(ให้เราท่องข้อ
ท่องจําด้วยกันหลายๆเที่ยว)
กิจกรรม
สมุดบันทึกข้อท่องจํา
เตรี ยมกระดาษหนาแผ่นยาวๆ กระดาษแข็งหลายๆสี ไม้บรรทัด กรรไกร และปากกาเมจิค
ให้พบั กระดาษยาวออกเป็ น 6 ส่ วน เท่าๆกัน ให้ตดั กระดาษแข็งที่เป็ นสี ให้เป็ นแผ่นเล็กกว่ากระดาษพับเล็กน้อย
ทากาวปิ ดทับกระดาษแต่ละพับเสร็ จแล้วให้เขียนข้อท่องจําลงบนแต่ละส่ วนโดยแบ่งออกเป็ นตอนๆจะใช้รูปภาพ
อธิ บายความหมายของคําบางคําก็ได้(ดูตวั อย่าง)ถ้ามีหลายคนให้แบ่งกลุ่มทําหลายๆอันก็ได้ เสร็ จแล้วให้ต้ งั โชว์ไว้
ที่หอ้ งเรี ยนหลายๆอาทิตย์
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บทที่ 4 ธรรมบัญญัติ
เป้าหมาย ให้เด็กๆให้รู้จกั ธรรมบัญญัติของพระเจ้า เพื่อให้เขารู้จกั ที่จะเชื่อฟัง และทําตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้า
อย่างถูกต้อง
ข้ อพระคัมภีร์ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:1-9
ข้ อท่องจา “กฎเหมายของพระเจ้านั้นรอบคอบแน่นอน” สดุดี 19:7
ข้ อคิดสาหรับครู
เป็ นเวลาที่เราจะได้อ่านธรรมบัญญัติ เพื่อเตือนควรจําให้คิดถึงกฎบัญญัติ และคําสั่งต่างๆที่คนยิวจะต้อง
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด พระเจ้าไม่สามารถมองข้างความบาปไปได้จึงทรงวางกฎบัญญัติไว้ เพื่อจะเป็ นทางนําให้
คนบาปกลับมาคืนดีกบั พระองค์ แม้วา่ เขาจะต้องตกอยูภ่ ายใต้ธรรมบัญญัติยงั ดีกว่าที่เขาจะตกอยูภ่ ายใต้การแช่ง
สาปเพราะความบาปของเขา มรคนเดียวเท่านั้นที่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้อย่างครบถ้วน ท่านไดยอมให้คาํ
แช่งสาปนั้นตกอยูท่ ี่ตวั ท่านเองโดยกรยอมตายบนไม้กางเขน เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่เราจะยอมมอบและอุทิศทุก
สิ่ งเพื่อท่านผูน้ ้ นั คือ พระเยซูคริ สต์
เราผูซ้ ่ ึ งเป็ นครู ไม่สามารถทําให้เด็กดีๆรับเชื่อพระเยซูได้ แต่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะทรงทํางานในจิตใจ
ของเขาทั้งหมาย หน้าที่ของครู คือ ให้เขาเห็นพระคริ สต์ในชีวติ ของเรา ในการเรี ยน การสอน การอธิษฐาน ในทุก
อาทิตย์ให้โอกาสที่เขาจะได้ตดั สิ นใจตามการทรงนําของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
นาสู่ บทเรี ยน
“ไฟจราจร”เตรี ยมกระดาษแข็ง สี เหลือง สี แดง สี เขียว กรรไกร กาว และ ปากกา ให้เด็กๆทําไฟจราจร
คําถาม ใครเคยเห็นตํารวจจราจรเขียนใบสั่งให้คนขับรถบางคนไหม? เขาทําอย่างนั้นทําไม? (นําเด็กๆให้คิดถึงการ
ฝ่ าฝื นกฎจราจรให้ อภิปรายสั้นๆว่าใครเป็ นผูส้ ร้างกฎแล้วทําไมจึงต้องมีกฎ
กฎหมายบ้านเมืองของเรานํามาจากกฎบัญญัติของพระเจ้า พระเจ้าตรัสว่าอย่าฆ่าคน อย่าลักขโมย อย่าพูด
เท็จ และสิ่ งเหล่านี้เป็ นข้อห้ามในกฎหมายบ้านเมืองด้วย แต่พระเจ้ายังมีกฎบัญญัติอื่นอีก ที่ไม่มีในกฎหมาย เช่น
พูดสบถสาบาน โดยใช้พระนามของพระเจ้า หรื อกราบไหว้รูปเคารพหรื อการล่วงประเวณี แต่คริ สเตียนรู ้ดีวา่ นี่
เป็ นกฎบัญญัติของพระเจ้า
คําถาม น้องๆจําได้ไหมว่า กฎบัญญัติแรกเรี ยกว่าอะไร?พระเจ้าให้บญั ญัติน้ นั ที่ใด?
(พระเจ้าประทานบัญญัติ 10 ประการแก่โมเสสที่ภูเขาซี นาย)
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หนังสื อ 39 เล่ม ในพระคัมภีร์เดิมแบ่งออกเป็ น 5 หมวดแรก หมวดธรรมบัญญัติเป็ นหมวดที่เราจะศึกษา
วันนี้ ซึ่ งมีชื่อเรี ยกหลายๆแบบคนยิวเรี ยกว่า โทราห์ ภาษากรี กเรี ยกว่า เพนเททุค เพ็นเท แปลว่า 5 ในภาษาไทย
เรี ยกว่า เบญจบรรณ ตั้งแต่เดิม หนังสื อพระบัญญัติเรี ยกรวมเป็ นเล่มใหญ่เล่มเดียว แต่เมื่อแปลเป็ นภาษากรี กแล้ว
แบ่งออกเป็ น 5 เล่ม คือ ปฐมกาล อพยพ เลวีนิติ กันดารวิถี และเฉลยธรรมบัญญัติ
หมวดที่ 2 หมวดประวัติศาสตร์ มี 12 เล่ม คือโยชูวา ผูว้ นิ ิ จฉัย นางรู ธ 1,2 ซามูเอล 1,2 พงศ์กษัตริ ย ์ 1,2 พงศาวดาร
เอสรา เหหะมีย ์ เอสเธอร์
หมวดที่ 3 หมวดคําประพันธ์ มี 5 เล่ม โยบ สดุดี สุ ภาษิต ปั ญญาจารย์ เพลงซาโลมอน
หมวดที่ 4 หมวดคําพยากรณ์ใหญ่ มี 5 เล่มคือ อิสยาห์ เยเรมีย ์ เพลงครํ่าคราญ เอเสเคียล ดาเนียล
หมวดที่ 5 หมวดคําพยากรณ์นอ้ ยมี 12 เล่ม คือ โฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีย ์ โยนาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮาบากุก เศ
ฟันยาห์ ฮักกัย เศคาริ ยาห์ มาลาคี
พระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานธรรมบัญญัติแก่โมเสสและชนชาติอิสราเอล ได้บนั ทึกไว้เป็ นภาษาฮีบรู ภายหลัง
ทุกคนสามารถอ่านได้ โมเสส เขียนพระบัญญัติแรกที่ภูเขาซี นาย ก่อนที่ชาวอิสราเอลจะเข้าไปสู่ แผ่นดินคานาอัน
(แสดงภาพ 4-1)คําว่า เยเนซิ ส หรื อ ปฐมกาล หมายถึงการเริ่ มต้น มีการเริ่ มต้นอะไรบ้าง?(อภิปราย)มีการ
เริ่ มต้นอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยดีนกั คือการเริ่ มต้นของความบาป แต่พระเจ้าทรงเต็มไปด้วยพระคุณ ทรงสัญญาไว้ใน
หนังสื อปฐมกาลว่าจะส่ งผูห้ นึ่งลงมา เพื่อช่วยไถ่มนุษย์ออกจากความบาป
(แสดงภาพ 4-2) คําว่า อพยพหมายความว่ากรเดินทาง หรื อ ออกไป กรเดินทางครั้งใหญ่ในหนังสื ออพยพ
คือ การเดินทางของชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียปิ ต์ หลังจากเป็ นทาสอยูน่ านถึง 400 ปี และบทอื่นๆก็พดู
ถึงการได้รับบัญญัติ 10 ประการที่ภูเขาซีนายและการสร้างพระวิหาร
เรารู ้วา่ พระเจ้าประทานบัญญัติ 10 ประการหรื อกฎบัญญัติต่างๆ เพื่อประชาชนของพระองค์จะได้ปฏิบตั ิ
ตาม บัญญัติต่างๆแบ่งออกเป็ นหลายข้อ เช่น บัญญัติเกี่ยวกับการมนัสการ ให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับการถวายเครื่ อง
บูชาเกี่ยวกับพระวิหารและปุโรหิ ต บัญญัติเกี่ยวกับสุ ขภาพ บอกถึงสิ่ งต่างๆที่จะต้องทําอย่างไรกับคนที่เป็ นโรค
เรื้ อนมีการทัง่ บัญญัติที่เกี่ยวกับความเมตตา บอกถึงเรื่ องที่จะต้องปฏิบตั ิต่อสัตว์อย่างไร
(แสดงภาพ 4-3)เลวีนิติ เป็ นหนังสื อที่บนั ทึกเกี่ยวกับบทบัญญัติแทบทั้งหมด เราเรี ยกชื่อหนังสื อตามชื่อ
ของเผ่าเลวี ซึ่ งเป็ นเผ่าของพวกปุโรหิ ตและผูท้ าํ งานเกี่ยงกับพระวิหารโดยเฉพาะ
(แสดงภาพ 4-4)หนังสื อกันดารวิถี(อ่านกันดารวิถี 1:1-3,44-46)ทําไมหนังสื อเล่มนี้จึงมีชื่ออย่างนั้น?(รอ
คําตอบ)กานับจํานวนประชากรได้เริ่ มทําขึ้นเมื่ออยูใ่ นถิ่นทุรกันดารปี ที่สอง ความหมายของชื่อหนังสื อในภาษา
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ฮีบรู คือในถิ่นทุรกันดาร เป็ นเรื่ องต่อจากการอพยพออกจากประเทศอียปิ ต์ ในหนังสื อเล่มนี้ได้บนั ทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับบัญญัติและขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆของคนยิวได้ดว้ ย
เมื่อพระเจ้านําชนชาติอิสราเอลออกมาแล้วทรงสัญญาว่าจะนําเขาไปที่ไหน?(รอคําตอบ)ทรงสัญญาว่าจะ
นําไปคานาอันแผ่นดินแห่งคําสัญญาเพราะว่าชนชาติอิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้า เมื่อเข้าไปถึงเขตแดนของแผ่นดิน
แห่งคําสัญญาแล้วพระเจ้าได้ให้เขาเดินวนเวียนอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารนาน 40 ปี ก่อนเข้าไปยึดครองแผ่นดินคานาอัน
หนังสื อกันดารวิถีได้กล่าวถึงการเดินทาง และเหตุการณ์ต่างๆในถิ่นทุรกันดาร
(แสดงภาพ 4-5)เฉลยธรรมบัญญัติ เป็ นหนังสื อเล่มสุ ดท้ายของหมวดธรรมบัญญัติ เป็ นการทบทวน
บัญญัติ ได้เขียนขึ้นก่อนที่ชนชาติอิสราเอลจะเข้าไปในแผ่นกินคานาอันประกอบด้วยคํากล่าวสําคัญๆที่โมเสส
เขียนไว้สาํ หรับชนชาติอิสราเอลรุ่ นหลังที่เกิดในถิ่นทุรกันดาร
คนที่เกิดในระหว่างที่อยูใ่ นถิ่นทุรกันดารแถบภูเขาซี นาย มีอายุประมาณกี่ปี?(รอคําตอบ)การที่ตอ้ งเดิน
วนเวียนอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี อาจจะมีชนชาติอิสราเอลเกิดในระหว่างเวลานี้ เป็ นพันๆคน ที่ไม่เคยเป็ นทาส
ในประเทศอียปิ ต์
สรุ ปเรื่ องราวในหนังสื อธรรมบัญญัติได้
1.
2.
3.
4.

ทบทวนบัญญัติ 10 ประการ
ทบทวนประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลหลังจากออกจากประเทศอยิปต์
ให้บญั ญัติใหม่และเตือนถึงความบาปที่จะเกิดขึ้นได้ ในการเข้าไปอยูใ่ นแผ่นดินคานาอัน
คําพยากรณ์เกี่ยวกับอนาคต

เราได้เรี ยนหนังสื อบัญญัติท้ งั 5 เล่มผ่านมาแล้ว(ขอให้เด็กๆบอกชื่อหนังสื อเหล่านั้น)ให้เปิ ดดูพระคัมภีร์อีก
ครั้งหนึ่ง สังเกตดูจุดสําคัญๆ ที่อยูใ่ นหนังสื อพระบัญญัติท้ งั หมด
-เลวีนิติ 24:10-23 - เลวีนิติ 20:6
-เลวีนิติ 1:1-8 -เลวีนิติ 19:35-36
-เฉลยธรรมบัญญัติ 21:18-21
-เฉลยธรรมบัญญัติ 14:21
คนชอบธรรมส่ วนมากจะรักธรรมบัญญัติและศึกษาอย่างเอาจริ งเองจัง และสัตย์ซื่อข้อท่องจําอาทิตย์น้ ีพดู
ถึงธรรมบัญญัติของพระเจ้า (ให้ทบทวนข้อท่องจําด้วยกันหลายๆครั้ง)
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การประกาศ
เปิ ด สดุดี 119:97 เป็ นคําพูดของกษัตริ ยด์ าวิดเกี่ยวกับธรรมบัญญัติวา่ “ข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริ งๆ
เป็ นคําภาวนาของข้าพระองค์วนั ยังคํา” ให้โอกาสแก่บางคนที่พร้อมจะรับเชื่ อในวันนี้
คาถามทบทวน
1. พระคัมภีร์เดิมออกเป็ นกี่หมวด อะไรบ้าง?( 5 หมวด คือพระธรรมบัญญัติ ประวัติศาสตร์ คําประพันธ์
พยากรณ์ใหม่ พยากรณ์นอ้ ย)
2. หมวดธรรมบัญญัติ มีหนังสื ออะไรบ้าง?
3. เยเนซิส หรื อปฐมกาล หมายถึงอะไร?(การเริ่ มต้น)
4. เราควรจะมีท่าทีอย่างไรต่อธรรมบัญญัติของพระเจ้า?(ให้เด็กๆแสดงความคิดเห็น)
กิจกรรม
เกมส์ชกั ดาบ
ให้เตรี ยมพระคัมภีร์หลายๆเล่มหรื อขอให้เด็กๆนําพระคัมภีร์ส่วนตัวมาถ้ามี ให้แต่ละคนปิ ดพระคัมภีร์วางไว้บน
ตัก มือวางไว้ขา้ งตัว เมื่อครู อ่านพระคัมภีร์ขอ้ ใด ให้หาข้อนั้นแข่งกัน เมื่อใครพบก่อนก็ให้ยนื ขึ้นอ่านและถ้าใคร
หาได้มากกว่าคนนั้นชนะ
ข้อพระคัมภีร์ ที่ครู จะใช้มีดงั นี้ โคโลสี 3:20 เลวีนิติ 20:7 1เปโตร 2:17 อพยพ 20:3-10 เอเฟซัส 4:32
มาระโก 12:30 1พงศ์กษัตริ ย ์ 2:3 มัทธิว 5:34 สุ ภาษิต 8:33 อพยพ 20:3-17
ครู หาข้อพระคัมภีร์อื่นเพิ่มเติมได้
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บทที่ 5 ประวัติศาสตร์
เป้าหมาย เพื่อให้รู้ถึงประวัติศาสตร์ ของชนชาติอิสราเอลและเห็นถึงความรักของพระเจ้าต่อชนชาติอิสราเอลและ
ขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรี ยนในประวัติศาสตร์ น้ นั
ข้ อพระคัมภีร์ 1 โคริ นธ์ 10:1-13
ข้ อท่องจา “เพราะว่าสิ่ งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้น ก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเรา” โรม 15:4
ข้ อคิดสาหรับครู
เราอาจจะรู ้จกั พระคัมภีร์ใหม่ได้ดี แต่บางทีอาจะยังไม่เข้าใจในพระคัมภีร์เดิม คริ สเตียนบางคนอาจจะ
ข้อแก่ตวั ในสมัยนี้ เราไม่ได้อยูใ่ ต้ธรรมบัญญัติในพระคัมภีร์เดิมอีกแล้ว เพราะไม่สามารถจะนําสิ่ งเหล่านั้นมาใช้
ในการดําเนินชีวิตคริ สเตียนในปั จจุบนั นี้ได้ บางคนก็กล่าวว่าเรื่ องราวในพระคัมภีร์น้ นั เข้าใจยาก แต่ก็สามารถแก้
ข้อโต้แย้งนั้นได้ เพราะมีการแปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาสมัยใหม่แล้ว
ในหนังสื อพระคัมภีร์ใหม่ พระเยซูและพวกอัครสาวกได้อา้ งพระวจนะพระคัมภีร์เดิมมากกว่า 300 ตอน
หนังสื อฮีบรู บทที่ 11 ได้กล่าวถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่อหลายคนที่ช่วยหนุนใจเรา ดังนั้นพระคัมภีร์เดิมยังมี
หลายสิ่ งหลายอย่างที่จะให้แก่เราในปั จจุบนั นี้
นาสู่ บทเรี ยน
คําถาม ใครบ้างที่ชอบฟังปู่ ย่าตายาย หรื อผูส้ ู งอายุเล่าเรื่ องในอดีต? เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผา่ น
มาแล้ว เราเรี ยกว่าเป็ นเรื่ องของประวัติศาสตร์ มีการบันทึกประวัติของส่ วนบุคลว่าเกิดที่ใด ชื่ออะไร เกิดวันเดือนปี
ใด และเวลาเกิดแจ้งไว้ที่กองทะเบียนสํานะโนครัว และยังมีการบันทึกต่างๆอีก เช่น เกี่ยวกับสงคราม การปล่อย
จรวด พยากรณ์อากาศ น้องๆคิดว่าเขาบันทึเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านั้นไว้ทาํ ไม? (นําให้เข้าใจว่าเราจะได้รับผลประโยชน์
จากสิ่ งที่เกิดขึ้นในอดีต)
น้องๆสามารถเรี ยนรู ้จากประวัติศาสตร์ หลายครั้งเราสามารถหลีกเลี่ยงทีจะทําผิดได้ ถ้าเราสนใจจะเรี ยนรู้
จากประสบการณ์ของคนอื่น(ให้ครู ชูพระคัมภีร์ข้ ึน)พระคัมภีร์เล่มนี้ไม่ใช่จะมีเฉพาะเรื่ องธรรมบัญญัติเท่านั้น แต่
ยังมีประวัติศาสตร์ อนั น่าตื่นเต้นของชนชาติอิสราเอล เมื่อเขาได้พยายามถือรักษาธรรมบัญญัติ หลายครั้งเขา
ล้มเหลว
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ต่อจากหนังสื อพระธรรมบัญญัติ 5 เล่ม ก็เป็ นหนังสื อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รวม 12 เล่ม(ให้ดูรายการ
หนังสื อบนกระดาษ)เล่มแรก คือ โยชูวา พูดถึงการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน เรื่ องที่เกี่ยวกับการทําสงคราม
ต่างๆ พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัยความบาปของคนที่อาศัยอยูใ่ นคานาอันก่อนที่พลไพร่ ของพระองค์จะได้
ครอบครองแผ่นดินนี้ ทรงแนะนําให้กวาดล้างชนชาติที่เต็มไปด้วย ความชัว่ ร้ายนี้ให้หมดสิ้ นไป คือ คนอาโมไรต์
คนเกอร์กาชี คนคานาอัน คนฮิทไทต์ คนเปริ สซิ คนฮีไวต์ และคนเยบุส
ทําไมพระเจ้าทรงให้กวาดไล่ทาํ ลายชนชาติท้ งั หมด ชนชาติอิสราเอลจะอยูท่ ่ามกลางพวกเขาไม่ได้หรื อ?
พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่า ถ้าเหลือชนชาติที่ชวั่ ร้ายนี้ แม้แต่เพียงเล็กน้อย ต่อไปภายหน้าจะมีอิทธิ พลนําชนชาติ
อิสราเอลไปกราบไหม้รูปเคารพเหล่านั้นได้
ครึ่ งแรกของหนังสื อโยชูวาก็พดู ถึงเมืองต่างๆที่อิสราเอลชนะ เช่น เมืองเยรี โค เมืองอัย เมืองเอบาล ครึ่ งที่
สองของหนังสื อเล่มนี้พดู ถึงการแบ่งแยกดินแดน ออกเป็ น 12 เผ่า และตราบเท่าที่โยชูวามีชีวติ อยู่ ชนชาต
อิสราเอลได้ปรนนิบตั ิพระเจ้ามาตลอด แต่เมื่อโยชูวาสิ้ นชี วติ ไปแล้วกาทําศึกสงครามก็ยงั ไม่เสร็ จสิ้ น ยังมีคนอีก
หลายเผ่าที่จะต้องทําการต่อสู ้
ในหนังสื อผูว้ ินิจฉัยเราได้ พบว่าชนชาติหลายเผ่าไม่ได้ทาํ ตามคําแนะนําของพระเจ้า พวกเขาไม่ได้ขบั ไล่
ชนชาติที่อาศัยอยูใ่ นคานาอันออกไปให้หมดสิ้ นจริ งๆ(ผูว้ ินิจฉัย 2:16-23)แล้วจะพบคําตอบ เพราะเหตุที่พวก
อิสราเอลไม่เชื่อฟัง และทําตามแผนการของพระเจ้า เขาได้ปล่อยให้มีคนต่างชาติเหลืออยู่ และต่อมาภายหลังคน
เหล่านี้ได้เป็ นศัตรู และทําร้ายเขาทั้งหลาย
ในหนังสื อผูว้ ินิจฉัยชนชาติอิสราเอลได้หนั หลังให้พระเจ้าถึง 9 ครั้ง ได้ตกเป็ นเชลยของต่างชาติ 7 ครั้ง
และได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าโดยทางผูว้ นิ ิ จฉัย 16 ครั้ง ในระยะเวลา 300 ปี สถาบันการปกครองของ
ประเทศไม่มน่ั คง พระคัมภีร์ กล่าวว่า “ทุกคนก็ทาํ ตามที่ตนเองเห็นชอบ” (ผูว้ นิ ิจฉัย 17:6)
หนังสื อเล่มต่อไป คือ รู ธ เป็ นหนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องความรัก ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่ องสงคราม เรื่ องราวใน
หนังสื อเล่มนี้ ทําให้เราเห็นชี วติ ของเราอิสราเอลในสมัยของผูว้ นิ ิ จฉัยและแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของ
หญิงต่างชาติคนหนึ่งที่ได้ติดตามรับใช้แม่ของสามี แสดงให้เราเห็นถึงเชื้ อสายของกษัตริ ยด์ าวิดและเห็นว่าพระ
เยซูคริ สต์มีบรรพบุรุษที่เป็ นชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิว
หนังสื อ 1 เล่ม 2 ซามูเอล แต่เดิมนั้นรวมเป็ นเล่มใหญ่เล่มเดียว แต่พอแปลเป็ นภาษากรี กแล้ว ได้แบ่ง
ออกเป็ นสองเล่ม คือ เล่ม 1 และเล่ม 2 1ซามูเอลได้พดู ถึงประวัติของซามูเอลและความผิดพลาดทางด้าน
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คุณธรรมของผูว้ นิ ิ จฉัยและปุโรหิ ตการเริ่ มมีกษัตริ ยป์ กครองอิสราเอล องค์แรกคือกษัตริ ยซ์ าอูล และกษัตริ ยท์ ี่พระ
เจ้าทรงเจิมหรื อแต่งตั้ง คือ กษัตริ ยด์ าวิด
ในหนังสื อ 2 ซามูเอลพูดถึงการกูช้ าติภายใต้กรปกครองของกษัตริ ยด์ าวิด และชัยชนะครั้งยิง่ ใหญ่ของชน
ชาติอิสราเอล พูดถึงความบาป การกลับใจของกษัตริ ยด์ าวิดและปัญหาในครอบครัวของเขา
ในหนังสื อ 1 และ 2พงศ์กษัตริ ย ์ พูดถึงประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับราชอาณาจักรของอิสราเอลภายใต้การ
ปกครองของกษัตริ ยซ์ าโลมอนซึ่งเป็ นโอรสของกษัตริ ยด์ าวิด พระวิหารอันสง่างามได้ถูกสร้างขึ้นในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม แต่เมื่อเรโหโบอัมโอรสของซาโลมอนขึ้นครองราชย์ เขาไม่ยอมฟังคําแนะนําของพวกผูน้ าํ อาวุโส
ดังนั้นเกิดการปฏิวตั ิข้ ึน สิ บเผ่าแยกตัวออกไปปกครองตนเองและทั้งสองอาณาจักรก็เสื่ อมอํานาจลงเรื่ อยๆเพราะมี
กษัตริ ยท์ ี่ชว่ั ร้ายหลายองค์ เป็ นเวลามากกว่า 200 ปี และต่อจากนั้นราชอาณาจักรของชนชาติอิสราเอลตอนเหนื อ
10 เผ่า ได้ถูกกวาดไปเป็ นเชลยที่อสั ซี เรี ย และอาณาจกรของยูดาได้ถูกกวาดต้อนไปเป็ นเชลยที่บาบิโลน ใน
หนังสื อพงศ์กษัตริ ยเ์ ราได้เห็นถึงการทําการอัศจรรย์หลายอย่างของพระเจ้าผ่านทางผูพ้ ยากรณ์ 2 คน คือ เอลียาห์
กับเอลีชา เป็ นผูท้ ี่ได้พยายามนําชนชาติอิสราเอลได้หนั จากกรกระทําชัว่ ร้าย
หนังสื อ 1 และ พงศาวดาร ได้บนั ทึกเรื่ องราวต่างๆคล้ายๆกับในพงศ์กษัตริ ย ์ แต่คนละทัศนะกัน ใน
พงศาวดารได้บนั ทึกประวัติของชนชาติยดู าห์ โดยลําดับเชื้ อสายจากอาดัมถึงกษัตริ ยด์ าวิด ซึ่ งเป็ นเชื้ อสายจาก
อาดัมถึงกษัตริ ยด์ าวิด ซึ่ งเป็ นเชื้อสายที่พระคริ สต์ได้มาบังเกิด
เอสราเป็ นหัวหน้าธรรมศาลาของคนยิวและมีส่วนช่วยตั้งหลักเกณฑ์ในพระคัมภีรเดิมด้วยกล่าวกันว่า
เอสราเขียนหนังสื อเล่มนี้ โดยตั้งชื่อหนังสื อตามชื่ อของเขา โครงเรื่ องของหนังสื อที่เขาเขียนคือชนชาติอิสราเอลได้
ออกจากการเป็ นเชลย การซ่อมแซมพระวิหารที่ถูกทิง้ ร้างและความยากลําบากที่ชนชาติอิสราเอลที่ไม่สามารถ
แยกตัวออกจากชาวต่างชาติ เมื่ออาศัยอยูใ่ นปาเลสไตน์
เป้ าหมายของหนังสื อเนหะมีย ์ คือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยากลําบาก และการใช้เวลาอันยาวนาน
ในการสร้างกรุ งเยรู ซาเล็ม และการกูเ้ ชื้อชาติยวิ หลังจากกลับจากการเป็ นเชลยที่บาบิโลน เนหะมียไ์ ด้บอกให้รู้ถึง
ความทุกข์ยากลําบาก และชัยชนะที่พระเจ้าทรงช่วยพลไพร่ ของพระองค์
ภายใต้การนําของเอสรา ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่าง เช่น ให้ผชู ้ ายคนยิวแยกตัวจากภรรยาที่
ไม่เชื่อพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ทรงเห็นด้วยกับการแต่งงานเช่นนั้น และด้วยเหตุที่ชนชาติอิสราเอลไม่เชื่ อฟังพระ
เจ้าในเรื่ องนี้เขาทั้งหลายได้ถูกนําไปในทางแห่งการกระทําชัง่ ตามคู่สมรสที่ไม่เชื่อพระเจ้า
เอสเธอร์ เป็ นเรื่ องที่น่าอ่านที่สุดเรื่ องหนึ่งในพระคัมภีร์ เป็ นเรื่ องของหญิงสาวชาวยิวที่ได้กลายเป็ นพระ
มเหสี ของกษัตริ ยใ์ นต่างแดนหนังสื อเล่มนี้ได้พูดถึงวิธีที่พระเจ้าทรงช่วยนําชนชาติอิสราเอลที่เหลืออยูใ่ นเปอร์ เซี ย

21

รอดจากแผนการร้าย เมื่อเราอ่านหนังสื อเล่มนี้จนจบแล้ว จะเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็ นผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังเหตุการณ์ทุก
อย่างเกิดขึ้น แม้วา่ จะไม่ได้กล่าวตรงๆว่าพระเจ้าเป็ นผูก้ ระทํา เมื่อประชาชนหันหลังให้พระเจ้าหลายครั้งแล้วก็
ตาม พระองค์ทรงห่วงใยเขาและไม่ยอมให้เขาถูกทําลายจนหมดสิ้ น จะสังเกตได้วา่ ประวัติศาสตร์ของชนชาติ
อิสราเอลนั้นเป็ นเรื่ องที่ไม่ค่อยน่าชื่นชมมากนัก พระคัมภีร์ ได้บนั ทึกถึงความดีงามของอับราฮัมและกษัตริ ยด์ าวิด
แต่พร้อมกันนั้นก็ยงั ได้บนั ทึกการกระทําผิดและความผิดพลาดของเขาเหล่านั้นไว้ดว้ ย
คําถาม การบันทึกถึงสิ่ งผิดพลาดต่างๆ จะทําให้เราอยากจะทําผิดเช่นนั้นด้วยหรื อไม่ ให้เปิ ดไปดู 1โค
ริ นธ์ 10:6-13 เพื่อหาคําตอบและเตือนเราว่าอย่างไร?(รอคําตอบ)
เรื่ องของประวัติศาสตร์ ในพระคัมภีร์ทุกเล่มและรวมทั้งในเล่มนี้ดว้ ย ในบันทึกไว้เพื่อเราจะไดเรี ยนรู ้จาก
สิ่ งเหล่านั้น ให้เรามาทบทวนข้อท่องจําด้วยกัน(ให้ท่องข้อท่องจําด้วยกันหลายเที่ยว)
เราจะได้ประโยชน์จากความผิดพลาดของคนอื่น และรู้ถึงฤทธิ์ อาํ นาจของพระเจ้าที่สามารถช่วยไม่ให้เรา
ทําผิด ในข้อที่ 13 บอกว่าพระเจ้าจะทรงช่วยให้เรามรกําลังทนได้เมื่อถูกทดลอง อ่าน 1โคริ นธ์ 10:13 พร้อมๆกัน
การประกาศ
บางคนอาจจะยังไม่มีจกั กับพระเยซูและต้อนรับเอาพระองค์เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ในวันนี้ของเชิญ
ตัดสิ นใจ พระองค์ทรงช่วยให้นอ้ งๆดําเนินชีวิตในทางที่จะทําให้พระองค์พอพระทัย(ให้โอกาสบางคนที่จะรับ
เชื่อ)
ให้ปิดบทเรี ยนด้วยการร้องเพลง
คําถามทบทวน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมวดประวัติศาสตร์ มีหนังสื อกี่เล่ม อะไรบ้าง?(ให้เด็กๆตอบ)
ผูน้ าํ ของชนชาติอิสราเอลเข้าแผ่นดินคานาอันคือใคร?(โยชูวา)
มีหนังสื อ 2 เล่มในหมวดนี้ที่กล่าวผูห้ ญิง คือหนังสื ออะไร?(รู ธ เอสเธอร์ )
กษัตริ ยแ์ รกของชนชาติอิสราเอลคือ...?(ซาอูล)
ผลของการไม่เชื่ อฟังพระเจ้า อิสราเอลได้รับบทเรี ยนอย่างไร?(เป็ นทาสชองบาบิโลน)
และถ้าน้องๆไม่เชื่อฟังพระเจ้าน้องๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น?(ให้เด็กๆตอบ)

กิจกรรม
1. เกมส์ขอ้ ท่องจํา
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เตรี ยมบัตรแข็งเล็กๆหลายแผ่น ปากกาเมจิก ถุงหรื อกล่องกะดาษ ให้กขียนข้อท่องจําแต่ละคําลงบนการ์ ดแข็งแต่
ละแผ่น โดยใช้ขอ้ ท่องจําของทั้ง 5 บท ที่เรี ยนผ่านมาแล้วเสร็ จแล้วใส่ ลงไปในกล่องหรื อถุงกระดาษที่เตรี ยมไว้
แต่ละคนจับใบเวียนกันไป แล้วนําบัตรที่ได้มาประกอบกันให้ได้ขอ้ ท่องจําที่ถูกต้องการก็วางในโต๊ะเพื่อบางคนที่
เขาต้องการ ใครที่เรี ยงได้ครบและถูกต้องเป็ นคนแรกถือว่าเป็ นผูช้ นะ
2. เกมส์ท่องจําชื่อหนังสื อ
เตรี ยมกระดาษแผ่นเล็กๆ ที่เขียนชื่อหนังสื อหมวดประวัติศาสตร์ 1 ชื่อต่อ 1 แผ่น เสร็ จแล้วม้วนใส่ รวมกันใน
กล่อง
เป้ าหมายเพื่อช่วยให้จาํ ชื่อหนังสื อ ที่อยูใ่ นหมวดประวัติศาสตร์ ได้แม่นยําให้เขียนเลข 1 ถึง 12 บนกระดาษ เสร็ จ
แล้วให้แต่ละคนหยิบม้วนกระดาษจากกล่องคนละอัน เปิ ดดูแล้วให้ออกไปเขียนชื่อหนังสื อที่เขาได้บนกระดาษ
ให้เรี ยงลําดับให้ถูกต้อง ออกไปเขียนทีละคนจนครบ
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บทที่ 6 บทประพันธ์
เป้าหมาย เพื่อให้รู้จกั บทประพันธ์ในพระคัมภีร์ และชื่นชอบกับคําสอนที่อยูใ่ นธรรมธรรมหมวดนี้
ข้ อพรระคัมภีร์ สดุดี 95:1-7,100:1-5
ข้ อท่องจา “จงปรนนิบตั ิพระเจ้าด้วยความยินดี จงเข้ามาเฝ้ าพระองค์ดว้ ยการร้องเพลง” สดุดี 100:2
ข้ อคิดสาหรับครู
บทประพันธ์ที่ดีเป็ นศิลปะของการสื่ อสารหรื อเป็ นสื่ อสัมพันธ์อย่างหนึ่งคนส่ วนมากจะรู ้จกั ว่า คํา
ประพันธ์หรื อบทเพลงเป็ นสิ่ งแสดงออกถึงคามรู ้สึกได้ดีกว่าคําพูด
บางทีเมื่อจิตใจของเราเต็มไปด้วยการสรรเสริ ญในความดีงามของพระเจ้า เรามักจะแสดงความรู้สึก
ออกมา บางคนอาจจะร้องเพลงสรรเสริ ญบางคนอาจจะพูดภาษาแปลกๆ บางคนอาจจะจะเขียนออกมาจาก
ความรู ้สึกของเขา กษัตริ ยด์ าวิดและซาโลมอนได้ใช้การเขียนแสดงออกถึงความรู ้สึกจากส่ วนสึ กในจิตใจของ
เขาเกี่ยวกับพระเจ้าและชีวติ
นาสู่ บทเรี ยน
ก่อนที่จะสอนให้ครู เขียนคําสุ ภาษิต หรื อคําพังเพย หรื อสํานวนของไทย ที่เด็กๆรู้จกั บนกระดาษ โดยครู
จะเขียนคําที่เริ่ มต้นก่อนและให้เด็กๆช่วยกันต่อคําต่อไป เช่น ความพยายามอยูท่ ี่ไหน...(ความสําเร็ จอยูท้ ี่นนั่ )
นํ้าขึ้นให้รีบ...(ตัก)วัวหาย...(ล้อมคอก)เป็ นต้น เสร็ จแล้ให้ครู อธิ บายความหมายของคําเหล่านั้น
บทเรียนจากพระคัมภีร์
คําถาม (ยกพระคัมภีร์ข้ ึน)เราได้เรี ยนรู ้แล้วว่าหนังสื อเล่มนี้เป็ นเหมือนห้องห้องสมุดที่มีหนังสื อหลายเล่ม
รวมกัน เราได้เรี ยนหนังสื ออะไรไปแล้วบ้าง?(รอคําตอบ)
ในหมวดนี้ เป็ นบทประพันธ์ มี 5 เล่ม คือโยบ สดุดี สุ ภาษิต ปั ญญาจารย์ และเพลงซาโลมอน
คําถาม คําประพันธ์หรื อบทร้อยกรอง แตกต่างจากหนังสื อที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ อย่างไร?
ถ้าเราจะถามเด็กชาวยิวที่เรี ยนหนังสื อในธรรมศาลาว่า บทประพันธ์คืออะไร เขาจะบอกว่าหมายถึงคําที่กล่าว
ซํ้าๆกัน โดยใช้คาํ ที่เป็ นคําเดียวกันหรื อเสี ยงเดียวกัน เมื่อเขียนคํากลอน
ดังนั้น ลักษณะโดยทัว่ ไปของคํากลอนในภาษาฮีบรู คือ เรี ยงประโยคเป็ นคู่ขนานเหมือนกันใจความที่
ผูเ้ ขียนเน้นยํ้าจะอยูท่ ี่บรรทัดแรกบรรทัดที่สองจะเพิม่ นํ้าหนักลงไปอีกโดยกล่าวใจความซํ้าๆ เช่น สดุดี 19:1
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“ฟ้ าสวรรค์ประกาศพระสิ ริของพะเจ้า และภาคพื้นฟ้ าสําแดงพระหัตถกิจของพระองค์”
บางทีคาํ กลองก็ใช้คาํ ที่มีความหมายแตกต่างกัน เป็ นคู่ขนานที่แตกต่างกัน จะพบได้บ่อยในบทประพันธ์
เช่น ในสุ ภาษิตก็มีคาํ ประเภทที่อยูม่ าก มีอะไรทีแตกต่างกัน?(ให้เด็กผูช้ าย ผูห้ ญิงอ่านสลับกันในสุ ภาษิต
28:1-5 เช่น ข้อ 1
ผูช้ าย: คนชัว่ ร้ายก็หนีเมื่อไม่มีใครตาม
ผูห้ ญิง : แต่คนชอบธรรมก็กล้าหาญอย่างสิ งห์หนุ่ม
(อ่านสลับกันอย่างนี้ จนถึงข้อ 5)
บางคํากลอนเป็ นคู่ขนานแบบคําเปรี ยบเทียบสัญลักษณ์ เป็ นการคู่ขนานที่ขอ้ ความในหน่วยหนึ่ง เป็ นการ
เปรี ยบเทียบเพื่อขยายความในอีกหนึ่ง บรรทัดแรกจะเป็ นสัญลักษณ์ที่แสดง บรรทัดที่ 2 เช่นข่าวดีจากเมือง
ไกลก็เหมือนนํ้าเย็นที่ให้แก่คนกระหาย (สุ ภาษิต 25:25)
คํากลอนในสดุดี 119 เป็ นแบบตามตัวอักษรในภาษาฮีบรู ถ้าดูในภาษาไทยอาจจะไม่รู้ ถ้าอ่านภาษาฮีบรู
ในพรระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อ 1-8 จะสังเกตเห็นว่า ทุกคําขึ้นต้นด้วยอัลฟา(Alpha)และตั้งแต่ 9-16 ขึ้นต้นด้วย เบต้า
(Betha) เป็ นต้น เรี นงกันไปจนถึงโอเมก้า(Omega)
ให้เราทบทวนส่ งที่เกี่ยวกับคํากลองของฮีบรู แล้วต่อไปให้เรามาทําความเข้าใจกับหนังสื อหมวดนี้
1. หนังสื อโยบ เรไม่ทราบน่าใครเป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อโยบ บางคนคิดว่าอาจจะเป็ นอับราฮัมเพราะว่าโยบ มี
ชีวติ อยูใ่ นสมัยนั้น(แสดงภาพ 6-1)บางทีผเู้ ขียนอาจจะเป็ นโมเสส โครงเรื่ องและใจความที่สาํ คัญในบท
ประพันธ์ที่เราอ่านนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าความชอบธรรม คุณธรรม และความรัก บทประพันธ์ของฮีบรู เป็ น
ความจริ งและความเชื่อของศาสนา
2. หนังสื อสดุดี ถ้าเราดูที่หวั ข้อของหนังสื อสดุดี(แสดงภาพ 6-2)ส่ วนมากจะเห็นชื่อของกษัตริ ยด์ าวิดปรากฏ
อยูแ่ ละชื่ออื่น เช่น...เอธาน(บทที่ 89) อาสาฟ(บทที่ 50) โมเสส(บทที่ 90ป เนื้อเรื่ องส่ วนมากเป็ น
บรรยากาศที่ทาํ ให้เราอยากสรรเสริ ญอยากเข้าใกล้ชิดพระเจ้า คําว่า “สดุดี” หมายถึง “บทเพลง” เรารู ้ดีวา่
กษัตริ ยด์ าวิดชอบ ดีดพิณและและร้องเพลงสดุดีในพระคัมภีร์เดิมกล่าวถึงเครื่ องดนตรี หลายชนิด ดังนั้น
จึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าจะต้องมีการร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า พร้อมทั้งมีเครื่ องดนตรี ประกอบด้วย
3. สุ ภาษิต ปัญญาจารย์ เพลงซาโลมอน
คําถาม หนังสื อทั้ง 3 เล่มนี้ ใครเป็ นผูเ้ ขียน?....

25

สุ ภาษิต เป็ นหนังสื อประเภทปั ญญา ผูว้ า่ อิสราเอลเข้าใจดีวา่ ประชาชนควรมีปัญญาเพื่อจะดําเนิน
ชีวติ ประจําวันด้วยดี ฉะนั้นเนื้อหาของสุ ภาษิตอิสราเอลจึงเป็ นเรื่ องตั้งแต่เล็กน้อย เช่น การพูดมากเกินไป
มารยาทในการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย และความเกียจคร้าน การทําดีต่อสังคม เป็ นต้น สุ ภาษิต
ของอิสราเอลแตกต่างจากสุ ภาษิตทัว่ ไปคือ คนอิสราเอลรู ้จกั พระเจ้าและต้องการจะดําเนินชีวติ ตามบัญญัติ
ของพระเจ้า รากฐานแห่งสติปัญญาแบบอิสราเอล คือความยําเกรงพระเจ้า(สภษ. 1:7)
ปั ญญาจารย์ เป็ นการพรรณนาภาพการแสดงหาสิ่ งที่ดีที่สุด เพื่อความพึงพอใจภายใต้ดวงอาทิตย์ทุกสิ่ งก็
อนิจจัง
เพลงซาโลมอน เนื้ อหาบรรยายถึงความปรารถนาในการแสดงหาชีวติ สมรสที่สวยงามบรรยายความ
สมบูรณ์ในผูเ้ ชื่ อกับองค์พระเยซูคริ สต์
เราจะเห็นว่าบทประพันธ์ในพระคัมภีร์มีหลายลักษณะ บ้างก็กล่าวถึงสิ่ งที่พระเจ้าทรงกระทําต่อมนุษย์
บ้างก็เป็ นการแสดงออกถึงความสุ ขสบายในจิตใจและบ้างก็พรรณนาถึงความทุกข์ความโศกเศร้าซึ่ งเรี ยกว่า
เพลงครํ่าคราญ บ้างก็เป็ นสุ ภาษิตสอนใจและข้อคิด เช่น ในหนังสื อสุ ภาษิตและปั ญญาจารย์ บ้างก็เป็ นแบบ
บทละครซึ่ งประกอบด้วยการแสดง และเรื่ องราวที่น่าตื่นเต้นต่างๆบทประพันธ์เกี่ยวกับความรักของซา
โลมอน เรี ยกว่า เพลงซาโลมอน
ผุแ้ ต่งเพลงในสมัยนี้ ได้แต่งจากบทเพลงสดุดีหลายบท ให้เรามาดูขอ้ ท่องจําของอาทิตย์น้ ีดว้ ยกัน(อ่าน
ด้วยกันหลายเที่ยว)ถ้ามีดนตรี หรื อเพลงที่รู้จกั ให้ร้องเพลงด้วยกัน หรื ออาจจะเปิ ดเพลงชนิดนี้จากเทปให้เขา
ฟัง เช่น เพลง “จงมาสรรเสริ ญพระเจ้าเถิด”
การประกาศ
ปิ ดชั้นเรี ยนโดยให้อ่านสดุดี 51:1-12 ด้วยกันกษัตริ ยด์ าวิดอ้อนวอนขอการอภัยโทษบาปในสดุดีบทนี้ อาจจะ
มีบางคนต้องการที่จะพูดตามคําพูดของดาวิด(ให้โอกาสบางคนรับเชื่ อในเวลานี้)
คาถามทบทวน
1. ส่ วนมากใครเป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อสดุดี?(ดาวิด)
2. โดยทัว่ ไปของคํากลอนของคนอิสราเอลมีลกั ษณะอย่างไร?(คู่ขนานเปรี ยบเทียบ)
3. หนังสื อสุ ภาษิตเขียนเพื่อจุดประสงค์ใด? (เปิ ด สุ ภาษิต 1:2-6)
4. ให้เด็กๆบอกบทประพันธ์ที่ชอบมากที่สุด?...
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กิจกรรม
ให้แต่งกลอนหรื อเพลง หรื อเขียน สุ ภาษิตชีวติ ก็ได้ โดยมีเนื้อความเป็ นการสสรเสริ ญพระเจ้าแล้วให้เขาอ่าน
ให้เพื่อนๆ ในชั้นเรี ยนฟัง เพื่อจะเกิดความคิด และเตือนสติของเขาทั้งหลาย
ตัวอย่าง
องค์พระเจ้าผูท้ รงเปี่ ยมด้วยรัก
ทรงประจักษ์ในชีวาหาใครเหมือน
ทรงดูแลป้ องกันภัยไม่แชเชื อน
ประดุจเหมือนพ่อแม่แท้นิรันดร์
ข้าจะสรรเสริ ญพระเจ้าด้วยสุ ดจิต
จะรับใช้ดว้ ยชีวติ พลีถวาย
ประกาศนามองค์พระเจ้าทุกแห่งไป
เพื่อชาวโลกทั้งหลายได้รับพระคุณ
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บทที่ 7 ผู้พยากรณ์ใหญ่
เป้าหมาย เพื่อให้เด็กๆเข้าใจผูพ้ ยากรณ์ของพระเจ้าและเป้ าหมายการทรงเรี ยนผูพ้ ยากรณ์เพื่อเป็ นตัวแทนของ
พระองค์และประกาศเรื่ องราวของพระเจ้าให้กบั ประชาชน พระเจ้าทรงเรี ยกเด็กๆเช่นกัน เพื่อเป็ นตัวแทนของ
พระองค์ ดังนั้น ให้เด็กๆตอบสนองการทรงเรี ยกนั้น
ข้ อพระคัมภีร์ เยเรมีห์ 1:10 อิสยาห์ 6:1-10
ข้ อท่องจา “พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า เจ้าต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไป และเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้างเจ้า
ต้องพูด” เยเรมีห์ 1:7
ข้ อคิดสาหรับครู
เป็ นที่น่าตื่นเต้นมาก สําหรับคริ สเตียนเมื่อได้อ่านพระคัมภีร์เดิม เกี่ยวกับคําพยากรณ์และรายละเอียด
ต่างๆ ในชีวติ ของพระเยซูกรมาบังเกิดการวายพระชนม์และการคืนพระชนม์ ที่ได้สาํ เร็ จในชีวติ ของพระองค์
เมื่อ 2000 ปี มาแล้วคําพยากรณ์ที่สาํ เร็ จแล้วนี้ได้หนุ นใจให้เรารอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่ 2 ที่ได้พยากรณ์
ไว้โดยผูพ้ ยากรณ์คนเดียวกัน
ในหนังสื ออิสยาห์พดู ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระเยซู จะได้เห็นการขยายความจริ ง
ในพระวจนะของพระเจ้าอย่างไม่มีวนั ผิดพลาด หนังสื ออิสยาห์มีส่วนประกอบเหมือนกับพระคัมภีร์ท้ งั เล่ม
39 บทแรกสอดคล้องกัลป์ หนังสื อในพระคัมภีร์เดิม 39 เล่มและอีก 27 บทหลัง ก็เท่ากับหนังสื อในพระคัมภีร์
ใหม่ 27 เล่มและทั้ง 2 ตอนนี้ ได้พดู เกี่ยวกับการหนุ นใจและเกี่ยวกับความรอด
นาสู่ บทเรี ยน
“ค้นหาผูพ้ ยากรณ์” ให้เขียนชื่ อผูพ้ ยากรณ์บนกระดาษแข็ง แล้วตัดออกเป็ นตัวต่อปริ ศนา เอาแต่ละชิ้นไป
ซ่อนไว้ในที่ต่างๆ ก่อนที่เด็กๆจะเข้ามาในชั้นเรี ยน เมื่อทุกคนเข้าห้องเรี ยนแล้วขอให้เขาหาชิ้นส่ วนเหล่านั้น
แล้วนํามาต่อกันเพื่อจะได้ชื่อของผูพ้ ยากรณ์
บทเรียนจากพระคัมภีร์
เราเรี ยนแล้วว่าหนังสื อ 5 เล่มแรกของพระคัมภีร์เดิมเรี ยกว่า หมวดพระบัญญัติ หรื อ เบญจบรรณ ต่อมาก็
เป็ นหนังสื อประวัติศาสตร์ 12 เล่ม หนังสื อบทประพันธ์ 5 เล่ม และวันนี้เราจะมาศึกษาหนังสื อหมวดสุ ดท้าย
พระคัมภีร์เดิมคือหมวดผูพ้ ยากรณ์
คําถาม “คําพยากรณ์” คืออะไร?(รอคําตอบ) คําพยากรณ์คือ คําที่มาจากพระเจ้าโดยตรงแต่พดู ออกมาเป็ น
ภาษาของมนุษย์ โดยพระเจ้าทรงดลใจผูพ้ ยากรณ์ให้เป็ นผูพ้ ดู อีกอย่างหนึ่งหมายความว่า ผูพ้ ยากรณ์เข้าใจสิ่ ง
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ที่เขาพูด แต่คาํ พูดนั้นไม่ได้เป็ น คําพูดของเขาเอง แต่พระเจ้าประทานให้คาํ พยากรณ์บางทีก็เกี่ยวกับเหตุการณ์
ในอนาคต บางทีเป็ นคําแนะนําหรื อคําเตือนประชาชนในสมัยนั้นๆ
ในสมัยแรกๆพระเจ้าตรัสผ่านผูน้ าํ เช่น โนอาห์ โมเสส และโยชูวา แต่ต่อมามีกษัตริ ยห์ ลายองค์ทาํ ผิดบาป
ต่อพระเจ้า ดังนั้นจึงทรงส่ งผูป้ ระกาศ หรื อผูพ้ ยากรณ์มาเตือนคนเหล่านั้นแทนพระองค์ มีผพู ้ ยากรณ์ท้ งั ชาย
และหญิงมากกว่า 70 คน ในระหว่างเวลาที่อิสราเอลมีกษัตริ ยป์ กครองและหลังจากนั้นต่อมาด้วย ผูพ้ ยากรณ์
เหล่านี้จะบอกถึงสิ่ งที่พระเจ้าตรัสกับเขาอย่างกล้าหาญแม้จะต้อง ถูกฆ่าตายโดยคนที่ไม่เชื่อ
(แสดงภาพ 7-1)หลังจากการปกครองของกษัตริ ยซ์ าโลมอน อาณาจักรก็ถูกแยกออกเป็ น 2 ส่ วน อิสราเอล
อยูต่ อนเหนือและยูดาห์อยูต่ อนใต้มีกษัตริ ยท์ ้ งั หมด 42 พระองค์ ในจํานวนนี้ 33 พระองค์ ได้ทาํ ความชัว่ ร้าย
ในสายพระเนตรของพระเจ้า กษัตริ ยท์ ี่ครอบครองอิสราเอลไม่มีสักองค์หนึ่งที่จะทําให้พระเจ้าพอพระทัย นี่
คือโลกในสมัยของผูก้ ษัตริ ย ์
หนังสื อหมวดผูพ้ ยากรณ์ออกเป็ น 2 พวก คือผูพ้ ยากรณ์ใหญ่และผูพ้ ยากรณ์นอ้ ย
หนังสื ออิสยาห์และต่อจากนั้นอีก 4 เล่มเขียนขึ้นโดยผูโ้ ดยผูพ้ ยากรณ์ที่เราเรี ยกว่า ผูพ้ ยากรณ์ใหญ่ ที่เรี ยกว่าผู ้
พยากรณ์ใหญ่และน้อยนั้น ความแตกต่างไม่ได้อยูท่ ี่วา่ อันไหนมีความสําคัญน้อยกว่ากัน แต่หนังสื อผู ้
พยากรณ์ใหญี่มีเรื่ องราวยาวกว่าผูพ้ ยากรณ์นอ้ ยเท่านั้นเองที่เป็ นความแตกต่าง
(แสดงภาพ 7-2)อีก 4 เล่มมีเยเรมีห์ เพลงครํ่าคราญ เอเสเคียล และดาเนียล
อิสยาห์เป็ นผูพ้ ยากรณ์ในยูดาห์ ซึ่งเป็ นอาณาจักรตอนใต้ ในเวลานั้นอิสราเอลซึ่ งเป็ นอาณาจักรตอนเหนื อถูก
ทําลายโดยอัสซี เรี ย อิสยาห์มีอายุอยูใ่ นสมัยที่มีกษัตริ ยข์ ้ ึนครองราชย์ 5 พระองค์ คือ อุสซียาห์ โยธาม อาหัส
เฮเซคียาห์ และมนัสเสห์
โครงเรื่ องสําคัญของหนังสื ออิสยาห์ คือวันหนึ่งพระพรยิง่ ใหญ่จะออกมาจากยูดาห์ ไปสู่ โลกโดยพระเมส
สิ ยาห์ 19 ครั้ง และคําพยากรณ์เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระคริ สต์ พระผูช้ ่วยให้รอดได้สาํ เร็ จ หลังจากนั้น
700 ปี ที่หมู่บา้ นเบธเลเฮ็มในแคว้นยูเดีย
อิสยาห์ได้กล่าวถึงชีวติ และการมอบชีวิตของพระองค์เองเป็ นเครื่ องบูชา เพื่อมนุษย์ท้ งั โลกได้อย่างชัดเจน
ด้วย
(อ่าน อิสยาห์ 63:2-5 มัทธิว 8:17 เปโตร 2:24) จะสังเกตเห็นว่าเราอ้างข้อพระคัมภีร์จากหนังสื ออิสยาห์
ในพระคัมภีร์ใหม่บ่อยครั้ง
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เยเรมีห์ได่ปรากฏตัวหลังจากอิสยาห์ 80 ปี ในเวลานั้นทั้งอิสราเอลและยูดาห์กาํ ลังตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของศัตรู
ยกเว้นที่เยรู ซาเล็มแห่งเดียวซึ่ งยังเป็ นอิสระอยู่ เยเรมีห์ได้เตือนชนชาติอิสราเอลวันแล้ววันเล่าให้หนั เสี ยจาก
ทางชัว่ ร้าย เพื่อจะไม่ตอ้ งพบกับความพินาศ พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอภัยโลกให้แก่เขาทั้งหลาย ถ้าเขาหัน
กลับมาหาพระองค์(เยเรมีห์ 7:3,5-7,26-13)แต่ชาวยิวไม่ยอมเชื่อฟังเยเรมีห์รับใช้อยู่ ในสมัยการปกครองสมัย
ของกษัตริ ย ์ 5 พระองค์ มีแต่พระองค์เดียวที่เป็ นผูช้ อบธรรมคือกษัตริ ยโ์ ยสิ ยาห์ นอกนั้นเป็ นกษัตริ ยท์ ี่ไม่ดี
ทั้งสิ้ น
พระเจ้าทรงทําโทษพวกเขา คําพยากรณ์ของเยเรมีห์ที่เห็นเยรุ ซาเล็มตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของกรุ งบาบิโลน
ก็สาํ เร็ จในปี ค.ศ. 586
เมื่อเยรู ซาเล็มตกอยูภ่ ายใต้อาํ นาจของบาบิโลน เยเรมีห์เขียนหนังสื อเพลงครํ่าคราญขึ้นเป็ น หนังสื อที่พดู
ถึงความทุกข์ใจของเยเรมีห์ที่เห็นความพินาศของเยรู ซาเล็ม คนที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ตกอยูใ่ นมือของคน
อธรรม ซึ่ งเป็ นคนต่างชาติ หนังสื อเล่มนี้ทาํ ให้เยเรมีห์มีสมญานามว่า “ผูพ้ ยากรณ์เจ้านํ้าตา”
เอเสเคียลและดาเนียล ผูพ้ ยากรณ์อีก 2 คน ได้ทาํ การสัง่ สอนชนชาติยวิ ในขณะที่เป็ นเชลยอยูท่ ี่บาบิโลน
เอเสเคียลอธิ บายให้ชนชาติยวิ รู ้วา่ ความบาปของเขาทั้งหลายทําให้ตอ้ งตกเป็ นเชลยบาปที่สาํ คัญที่พวกยูดาห์
ได้ทาํ คือ การกรายไหว้รูปเคารพเป็ นที่น่าสังเกตว่าหลังจากครั้งนั้นแล้ว ชนชาติยวิ ไม่เคยกราบไหว้เคารพอีก
เลย เขาได้รับบทเรี ยนที่สาํ คัญมาก พวกเขาได้เรี ยนรู ้โดยทางเอเสเคียลว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
และทรงทําตามคําตรัสของพระองค์
เอเสเคียลให้ความหวังแกชนชาติยวิ ว่า สักวันหนึ่ง พระเจ้าทรงนําชนชาติของเขากลับถิ่นเดิมของเขา ทั้ง
อิสราเอลและยูดาห์จะรวมเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าทรงให้ขอ้ ความนี้แก่เอเสเคียล โดยทาง
นิมิตที่ประหลาด
คําถาม นิมิตนั้นเกี่ยวกับอะไร?(อ่านเอเสเคียล 37 และแบ่งปั นเกี่ยวกับนิมิตนั้น)นิมิตนี้ เล็งถึงสิ่ งที่อยุข่ า้ ง
หน้าไกลจากสมัยของเอเสเคียล คือ ชนชาติอิสราเอลจะกลับใจเชื่อพระเยซู(ดู โรม 11:25-27)
ในการกูช้ าติอิสราเอล พระเจ้าจะทรงพิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งว่า พระองค์ทรงเป็ นพระเจ้าของชนชาติยวิ
และชนต่างชาติที่อยูร่ อบๆเขา “เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเจ้า” นี่คือ โครงเรื่ องสําคัญของหนังสื อเอเลเคียล
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เมื่อเยรู ซาเล็มแพ้กองทัพของเนบูคสั เนสซาร์ ครั้งแรกปี ค.ศ.606 พวกผูน้ าํ ช่างฝี มือและพวกที่มีควารู ้สูงๆถูก
กวาดต้อนไปเป็ นเชลยที่กรุ งบาบิโลน และที่เหลือถูกกวาดต้อนไปหลังจากนั้น 20 ปี เยรู ซาเล็มถูกเผาในปี
ค.ศ.586 ในกลุ่มแรกที่ถูกกวาดต้อนไปนั้นมีดาเนียลและเพื่อนของเขา 3 คนรวมอยู่ คือ ชัดรัค เมชาค และ
อาเบดเนโก
ดาเนียลยังหนุ่มอยู่ เมื่อเขาถูกนําไปยังบาบิโลน เขาเป็ นคนฉลาดและเรี ยนรู ้ได้เร็ ว ด้วยเหตุน้ ีดาเนียลจึง
ได้รับการฝึ กสอนและเข้ารับข้าราชการในพระราชวังแห่งกรุ งบาบิโลน แม้วา่ เขาจะได้อยูใ่ นตําแหน่งสู ง เขาก็
ยังมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าอยูเ่ หมือนเดิม
หนังสื อดาเนียลได้บนั ทึกเรื่ องที่น่าตื่นเต้นไว้หลายเรื่ อง ที่พิสูจน์วา่ พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้
องค์เดียว และเรื่ องที่เราส่ วนมากรู ้จกั กันดีอยูใ่ นดาเนียลบทที่ 3,5,6 (เป็ นเรื่ องเตาไฟใหญ่ งานเลี้ยงด้วยอาหาร
สู งและดาเนียลในถํ้าสิ งโต) หนังสื อดาเนียลได้กล่าวถึงการเสร็ จมาของพระเมสสิ ยาห์ ในบทที่ 9 ได้พยากรณ์
ถึงเวลาที่พระคริ สต์จะเสด็จมา ระยะเวลาที่จะทําราชกิจบนโลกนี้ การวายพระชนม์เพื่อไถ่บาปของมนุษย์
ดาเนียลได้ให้คาํ พยากรณ์ไว้ก่อนที่พระเยซูจะเริ่ มราชกิจเป็ นเวลา 483 ปี
ข้อความสําคัญของผูพ้ ยากรณ์ใหญ่ที่ควรจดจําคือ(ให้ทาํ แบบฝึ กหัด)ผูพ้ ยากรณ์แต่ละคนต้องการจะให้ทุก
คนรู ้วา่ มีพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวพระเจ้าจําเป็ นต้องลงโทษความบาปแต่ทรงทําด้วยความรัก ไม่ใช่ดว้ ยความ
โหดร้าย และเมื่อพลไพร่ ของพระองค์ได้รับใช้พระองค์ พระเจ้าทรงประทานบําเหน็จแห่งความรัก ความชื่ น
ชมยินดีและสันติสุขให้
ข้อความเหล่านี้ก็ยงั เป็ นเหมือนเดิม ในทุกวันนี้เหมือนกับในพระคัมภีร์เดิม เราเป็ นผูป้ ระกาศของยุค
ปั จจุบนั ที่จะประกาศถึงความรักของพระเจ้า แผนการไถ่บาปและอนาคตของผูเ้ ชื่ อและผูท้ ี่ไม่เชื่อ ไม่วา่ อะไร
จะเกิดขึ้น เราจะต้องตั้งมัน่ คงอยูใ่ นพระคริ สต์ ข้อท่องจําอาทิตย์น้ ีกล่าวว่า “พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า...เจ้า
ต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไป และเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้าง เจ้าต้องพูด”(เยเรมีห์ 1:7)(ให้ท่องด้วยกัน
หลายๆเที่ยว)คําสั่งนี้ก็มาถึงเราซึ่ งเป็ นคริ สเตียนในทุกวันนี้ ดว้ ย
การประกาศ
อธิ ษฐานด้วยว่า ขอพระเจ้าทรงอวยพรและหนุนใจทุกคนในการเป็ นพยาน เมื่ออธิ ษฐานควรจะเอ่ยชื่ อ
เด็กๆแต่ละคนด้วย
คาถามทบทวน
1. หนังสื อในหมวดผูพ้ ยากรณ์ใหญ่ มีกี่เล่มอะไรบ้าง?(5 เล่ม คือ อิสยาห์ เยเรมีห์ เพลงครํ่าคราญ เอเสเคียล
และดาเนียล)
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2. ผูพ้ ยากรณ์คือใคร?ทําหน้าที่อะไรบ้าง?(คือผูร้ ับใช้พระเจ้า ทําหน้าที่พดู แทนพระเจ้า)
3. ใจความสําคัญของคําพยากรณ์คืออะไร?(พระเจ้าทรงเป็ นพระเจ้าเที่ยงแท้องเดียว)
4. ผลของการไม่เชื่ อฟังของอิสราเอลคือ..?(พระเจ้าลงโทษให้เป็ นเชลยที่กรุ งบาบิโลน)
กิจกรรม
วงกลมปริ ศนา
เตรี ยมกระดาษแข็ง แม่แบบ ปากกาเมจิก และกรรไกร ตัดกระดาษแข็งให้เป็ นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 12 นิ้ว หรื อใช้แม่แบบวงกลมที่เตรี ยมไว้ให้วางทับแล้ว ขีดตามเสร็ จแล้วให้เขียนข้อท่องจํา หรื อชื่ อ
หนังสื อของผูพ้ ยากรณ์ใหญ่บนวงกลมแล้วควํ่าด้านที่มีหนังสื อลง ให้แบ่งด้านที่ไม่มีหนังสื อออกไม่เกิน 8 ส่ วน(ดู
รู ป)และตัดออกจากกันเป็ นชิ้นๆทําให้ปนกัน ต่อจากนั้นก้มาเรี ยงต่อให้เป็ นรู ปวงกลมเหมือนเดิมและให้คาํ ที่อยูใ่ น
วงกลมนั้นถูกต้องด้วย ใครเสร็ จก่อน คนนั้นชนะ อาจจะเปลี่ยนวงกลม ปริ ศนากันทําก็ได้
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บทที่ 8 ผู้พยากรณ์ น้อย
เป้าหมาย เพื่อให้เด็กๆรู้ถึงข้อความสําคัญในหนังสื อผูพ้ ยากรณ์นอ้ ยและให้ เราทุก คนควรจะเป็ นผูป้ ระกาศของ
พระเจ้าเช่นกัน
ข้ อพระคัมภีร์ ฮีบรู 1:1-4,11:32-39
ข้ อท่องจา “จงหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงกอปรด้วยพระคุณ และ
ทรงพระกรุ ณา ทรงกริ้ วช้า และบริ บูรณ์ดว้ ยความรักมัน่ คง”
ข้ อคิดสาหรับครู
เมื่อเราคิดถึงจํานวนของผูพ้ ยากรณ์ที่พระเจ้าส่ งมาให้แก่ประชากรของพระองค์น้ นั อาจจะทําให้เราคิดว่า
พวกคนยิวเป็ นพวกที่ทาํ ความบาปมากมาย จริ งๆ เราอาจจะเห็นถึงการทําบาปและการไม่เชื่อของพวกเขาครั้งแล้ว
ครั้งเล่าแต่แท้ที่จริ ง สภาพของโลกมนุษย์ปัจจุบนั นี้ก็เป็ นเช่นพวกยิวเหล่านั้นด้วย
พระเจ้าทรงทํางานผ่านทางผูป้ ระกาศด้วยฤทธิ์ อาํ นาจของพระองค์ เพื่อสําแดงพระองค์ต่อมนุษย์ดลกมา
หลายศตวรรษแล้ว แต่ยงั มีคนจํานวนน้อยมากที่รับเชื่อพระเยซู
ในบทเรี ยนช่วยให้เด็กๆเห็นว่าพวกเขามีส่วนสําคัญในการประกาศข่าวประเสริ ฐ เพื่อนําคนมาเชื่ อในพระ
เยซู และสามารถเป็ นผูป้ ระกาศในโรงเรี ยน ครอบครัวและต่อเพื่อนๆของเขาได้
นาสู่ บทเรี ยน
ก่อนสอนให้ครู เขียนชื่อผูพ้ ยากรณ์นอ้ ยลงบนกระดาษแข็งแต่ละแผ่น แล้วตัดแบ่งครึ่ ง ทําให้ปนกัน
เหมือนตัวต่อปริ ศนา เมื่อน้องๆเข้ามาชั้นเรี ยน แจกส่ วนครึ่ งให้แต่ละคน แล้ว ขอให้เขาหาคู่ที่มีคาํ สามารถนํามา
ประกอบกันให้ได้ชื่อที่ถูกต้อง
บทเรียนจากพระคัมภีร์
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เรี ยนหลายอย่างเกี่ยวกับผูพ้ ยากรณ์ จําได้ไหมว่า ทําไมพระเจ้าทรงตรัสผ่านผู ้
พยากรณ์แทนที่จะตรัสผ่านกษัตริ ย?์ (รอคําตอบ)กษัตริ ยห์ ลายพระองค์เป็ นคนชัว่ ร้ายประชาชนเชื่ อสิ่ งที่ผพู ้ ยากรณ์
ประกาศหรื อไม่?และอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขาไม่เชื่ อ?(รอคําตอบ)ถูกจับไปเป็ นเชลยในต่างชาติใช่ไหม?
ในสมัยนั้น ผูพ้ ยากรณ์ได้สั่งสอนในหลายเรื่ องคําสั่งสอนที่สาํ คัญๆ คือ เชื่ อฟังพระเจ้า อย่าทําบาป ถ้าไม่
เชื่อฟังจะต้องถูกจับไปเป็ นเชลยพยากรณ์ถึงการบังเกิดของพระเมสสิ ยาห์ พยากรณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับยุคสุ ดท้าย พูด
ถึงการพิพากษาต่อประชาชาติที่ไม่ใช่ยวิ (ให้ครู เขียนรายการเหล่านี้บนกระดาษด้วยเมื่อพูด)
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เราได้เรี ยนเกี่ยวกับผูพ้ ยากรณ์ใหญ่ คือ อิสยาห์ เยเรมีห์ เอเสเคียล และดาเนียลแล้ว ต่อไปให้เราเปิ ดไปดู
สารบัญในพระคัมภีร์ ดูหนังสื อผูพ้ ยากรณ์นอ้ ย 12 เล่ม (ให้ทวนชื่อหนังสื อตามครู )
ให้มาดูหนังสื อแต่ละเล่มคร่ าวๆ โดยเรี ยงตามลําดับเวลาขอวเหตุการณ์ที่บนั ทึกไว้ไม่ใช่เรี ยงตามลําดับชื่ อ
ในสารบัญ
หนังสื อโอบาดีห์ เป็ นหนังสื อที่ส้ นั ที่สุดในพระคัมภีร์ เดิม เขียนขึ้นหลังจากที่เยรู ซาเล็มถูกทําลาย ชน
ชาตาเลสไตน์ พวกอาราเบีย และประเทศเพื่อนบ้านมีความยินดีกบั ความพ่ายแพ้ของอิสราเอสชนชาติเอโดม
ประกาศว่า จะไม่มีชนชาติใด ทําลายชนชาติของเขาได้ แต่โอบาดีห์กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงทําลายเอโดม เพราะเขา
มีท่าทีที่โหดร้ายต่อเยรู ซาเล็ม ต่อมาอีกไม่นานคําพยากรณ์ของโอบาดีห์ก็สาํ เร็ จ และเอโดมถูกทําลายอย่าย่อยยับ
และเพราะพระคุณของพระเจ้าชนชาติอิสราเอล จึงได้รับการช่วยกูอ้ ีกครั้งหนึ่ง
หลังจากสมัยของโอบาดีห์ ก็มาถึงผูพ้ ยากรณ์โยเอล ไม่มีใครรู ้จกั เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวติ ของโยเอลมากนัก
และไม่ทราบแน่นอนว่าเขามีชีวติ อยูใ่ นสมัยใด แต่เรารู ้วา่ หนังสื อโยเอลเขียนขึ้นสําหลับเผ่ายูดาห์ พระเจ้าได้ส่ง
ตัก๊ แตนมาทําลายพืชผลเขาทั้งหลาย เนื่องจากความบาปที่เขาได้ทาํ พวกเขาจะต้องสารภาพบาปกลับใจใหม่ จึงจะ
รอดพ้นจากความพินาศนั้นได้ ประชาชนพากันกลับใจ ด้วยเหตุน้ ีพระเจ้าทรงประทานคําสัญญาแก่เขาทั้งหลาย
และคําสัญญาที่สาํ คัญที่สุดอย่างหนึ่งอยูใ่ นโยเอล 2:28-29 โยเอลพยากรณ์วา่ วันหนึ่งพระเจ้าจะเทพระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ ลงมาเหนือมนุษย์ท้ งั ปวงและคําพยากรณ์น้ ีก็สาํ เร็ จไปบางส่ วนแล้ว ตั้งแต่วนั เพนเทคอสต์ที่บนั ทึกไว้ไน
กิจการ 2:1-4.16-18
หนังสื อโยนาห์ น้องๆส่ วนมากคุน้ เคยกับเรื่ งราวในหนังสื อโยนาห์ ดังนั้นขอให้สัก 2-3 คนเล่าเรื่ องของ
โยนาห์ยอ่ ๆ
บทเรี ยนจากหนังสื อโยนห์น้ นั เป็ นเรื่ องของประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขามากกว่าข้อความที่เขา
ประกาศ เราได้เรี ยนรู ้วา่ เป็ นสิ่ งสําคัญที่เราจะต้องทําตามการทรงนําของพระเจ้า ไม่ใช่ทาํ ตามใจตนเอง หนังสื อโย
นาห์ยงั บอกถึงพระคุณของพระเจ้าที่ทรงมีต่อคนที่กลับใจใหม่จากการกระทําบาปของเขา เช่น ชาวเมืองนี นะเวห์
อาโมส เป็ นคนเลี้ยงแกะ อยูใ่ นเมืองเทโคอาซึ่ งอยูห่ ่างจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปทางใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร
แม้วา่ เขาจะอาศัยอยูใ่ นแคว้นยูดาห์ แต่พระเจ้าทรงเรี ยกให้เป็ นผูพ้ ยากรณ์ของอิสราเอล
อาโมสเป็ นคนชอบพูด “ตรงไปตรงมา” เขาพูดกล่าวโทษอิสราเอล อ้วนพีและพอใจกับชีวติ แห่งความ
บาปของเขาทั้งหลาย อีกไม่ชา้ ชนชาติจะถูกทําลายโดยคนต่างชาติ อิสราเอลจะต้องได้รับการลงโทษอย่างหนัก
เนื่องจากได้จงใจกระทําบาปต่อพระเจ้า
อาโมสได้ให้คาํ แนะนําแก่อิสราเอลและแก่เราทั้งหลายนากรมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระเจ้า
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(อ่านอาโมส 5:14-15 และเขียน คําแนะนําต่างๆจากพระคําตอนนี้บนกระดาษ)
โฮเชยา อาศัยอยูท่ างตอนเหนื อของอิสราเอล ในสมัยเดียวกับอาโมสและอิสยาห์ “โฮเชยา” ความหมายว่า
“ความรอด” โฮเชยามีประสบการณ์ชีวติ คล้ายกับโยนาห์ คือ ได้บทเรี ยนจากเหตุการณ์ที่ไมค่อยดี ภรรยาของเขา
คือ นางโกเมอร์ ได้ทรยศต่อเขาและหนี้จากบ้านไป นางเป็ นเหมือนกับชนชาติอิสราเอลที่ได้หนั หลังให้กบั พระเจ้า
หลังจากนางโกเมอร์ ได้ทิ้งสามีของเขาไป แล้วชูข้ องนางได้กระทําต่อนางอย่างโหดร้าย และตกอยูใ่ นสภาพทาส
นางได้รับโทษตามการกระทําชัว่ เธอ แต่ถึงกระนั้นโฮเชยายังรักโกเมอร์ อยูเ่ หมือนเดิม ได้ไปซื้ อนางกลับคืนมาจาก
การเป็ นทาส
หนังสื อโฮเชยาสอนเราทั้งหลายเกี่ยวกับความรักที่ไม่วนั สิ้ นสุ ดของพระเจ้า แม้วา่ เราได้ทาํ บาปและหัน
ออกจากทางของพระองค์ พระองค์ยงั ทรงแสวงหาเราด้วยความรัก ทรงประทานชีวิตพระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ เพื่อไถ่คนบาปให้เข้ามาในครอบครัวของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง
คําพยากรณ์ที่จาํ ได้ดีที่สุดในหนังสื อมีคาห์ คือ เรื่ องการประสู ติของพระเยซูตริ สต์ ที่เบธเลเล็ม(มีคาห์ 5:2
และมัทธิว 2:6)เขาอธิ บายคําตรัสของพระเยซู สิ ทธิ อาํ นาจของพระองค์ต่อประชาชาติและชัยชนะเหนือศัตรู มีคาห์
ได้พดู ถึงความรักและการอภัยโทษบาปของพระเจ้า เขาขอร้องให้อิสราเอลหันกลับมามีชีวติ ที่ชอบธรรมและ
บริ สุทธิ์ ผทู ้ ี่หนั กลับมาหาพระเจ้าจะได้รับพระพรมาด(อ่านมีคาห์ 7:19)พระพรแบบเดียวกันนี้จะเป็ นของเราถ้าเรา
ติดตามพระเยซูคริ สต์
ในหนังสื อ นาฮูม ก็มีบางสิ่ งคล้ายๆกับหนังสื อโยนาห์ แม้วา่ เขาจะเกิดหลังจากโยนาห์เกือบ 100 ปี ทั้ง
สองคนเป็ นผูพ้ ยากรณ์ในเมืองนีนะเวห์ แต่เหตุการณ์ในสองสมัยแตกต่างกันชาวเมืองนีนะเวห์ได้หนั ไปทําบาป
อีกและเวลานี้พวกเขาไม่ยอมกลับใจ ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ทาํ ลายเมืองนีนะเวห์เสี ย
หนังสื อนาฮูม สอนเราว่าการลงโทษของพระเจ้านั้นรุ นแรงและแน่นอน แต่ผพู ้ ยากรณ์ได้เปิ ดเผยให้รู้วา่
พระเจ้าทรงรักษาผูท้ ี่เชื่อและวางใจในพระองค์(ให้เปรี ยบเทียบ นาฮูม 1:2 และ 1:7)
เศฟันยาห์ รับใช้พระเจ้าในขณะที่ยดู าห์กาํ ลังอยูใ่ ยวิกฤตกาล พวกกองทัพของต่างชาติกาํ ลังจะเข้ายึดครอง
ยูดาห์ ยูดาห์จะต้องได้รับโทษ เนื่ องจากความบาปของเขาอย่างแน่นอน แต่พระเจ้าทรงให้คาํ สัญญาผ่านทางเศฟัน
ยาห์วา่ พระองค์จะทรงรักษาชนกลุ่มน้อยไว้ ถ้าเขาจะตั้งมัน่ คงอยูใ่ นพระองค์(เศฟั นยาห์ 3:12-13)
ในเวลาที่ฮาบากุกปรากฏตัวนั้น กองทัพของชาวเคลเดีย กําลังจะเคลื่อนมาประชิดยูดาห์ยากที่ฮาบากุกจะ
เข้าใจว่า ทําไมพระเจ้าทรงอนุญาตให้กองทัพของคนต่างชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้ามาบุกรุ กชนชาติที่พระเจ้าทรง
เลือกสรรไว้ พระเจ้าได้ยนื ยันกับฮาบากุกว่า สักวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงลงโทษคนบาป ยูดาห์ได้ทาํ บาปต่อพระเจ้า
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จําเป็ นจะต้องรับการลงโทษ ชาวเคลเดียเป็ นเหมือน “ไม้เรี ยว” ที่พระเจ้าจะใช้เพื่อลงโทษคนเคลเดีย เพราะความ
บาปของพวกเขาด้วย
หนังสื อฮักกัยและหนังสื อผูพ้ ยากรณ์อีกสองเล่ม ได้ทาํ การของพระเจ้า หลังจากพวกยิวถูกยึดครอง โดย
บาบิโลนแล้ว เมื่อเขากลับออกจากการเป็ ยเชลย ได้เริ่ มซ่ อมแซมพระวิหารในเยรู ซาเล็มขึ้นใหม่ แต่ต่อมาการ
ก่อสร้างได้หยุดชะงักไปเป็ นเวลา 15 ปี เนื่องจากได้รับการข่มเหงจากพวกสะมาเรี ย
พระเจ้าได้ส่งฮักกัยมาเพื่อหนุ นใจผูน้ าํ และประชาชนให้เริ่ มทําการก่อสร้างต่อ เขาทั้งหลายมีความห่วยใย
ในความเป็ นอยูข่ องตัวเองมากกว่าผลิตผลต่างๆ เกิดผลน้อยมาหลายปี ฮักกัยบอกเขาทั้งหลายว่า สาเหตุที่พืชผัก
เกิดผลน้อย เพราะพวกเขาไม่เอาใจใส่ ในกรสร้างพระวิหารของพระเจ้าอย่างจริ งจังในที่สุด เมื่อเขาหันมาเอาใจใส่
กับวานสร้างพระวิหาร เหตุการณ์เริ่ มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เหตุการณ์ต่างๆจะดําเนิ นไปด้วยดีถา้ เราจะเอาพระ
เจ้ามาเป็ นที่หนึ่งในทุกสิ่ งที่เราทํา(อ่าน มัทธิ ว 6:33)
เศคาริ ยาห์ รับใช้พระเจ้าในเวลาเดียวกับฮักกัย และเขาเป็ นอีกคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้ให้หนุนใจพวกยิวใน
การสร้างพระวิหารและเตือนไม่ให้เขาทําบาปเหมือนบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย เขาจะต้องหันกลับมาหาพระเจ้า
และวางใจในพระองค์เศคาริ ยาห์ได้บนั ทึกเกี่ยวกับนิมิตไว้ดว้ ย ซึ่ งเป็ นภาพสะท้องให้เห็นถึงชีวติ และราชกิจของ
พระเยซู
มาลาคี เป็ นหนังสื อเล่มสุ ดท้ายของหมวดผูพ้ ยากรณ์นอ้ ย และเป็ นเล่มสุ ดท้ายของพระคัมภีร์เดม มาลาคี
ให้คาํ สั่งสุ ดท้ายที่สาํ คัญแก่พวกยิว คือ ให้เขาทั้งหลายสารภาพบาปและกลับมาหาพระเจ้าอย่างจริ งใจ และเขาได้
ต่อว่าคนยิวในเรื่ องไม่ยอมถวายสิ บลด สิ บลดหมายความว่าอะไร?(รอคําตอบ)เป็ นสิ่ งสําคัญที่ตอ้ งถวายสิ บลด เพื่อ
จะช่วยให้งานของพระเจ้าดําเนินต่อไปทัว่ โลก(สิ บลดคือ สิ บชักหนึ่ง หมายถึง ถ้าเรามี 10 ส่ วน ให้เราถวายพระเจ้า
1 ส่ วน)
จุดสําคัญหรื อหัวข้อใหญ่หนังสื อผูพ้ ยากรณ์นอ้ ยคือ พระเจ้าไม่พอพระทัยการกระทําบาปและทรงตีสอน
ผูท้ ี่หนั หลังให้พระองค์ และหัวข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พระเจ้าจะทรงยกย่องป้ องกัน และรักษาคนเหล่านั้นที่
ติดตาม และรับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ พระเจ้าทรงมีความปรารถนาที่จะให้เรากลับคืนมาหาพระองค์(ให้
ทบทวนข้อท่องจําด้วยกันหลายๆเที่ยว โยเอล 2:13)
การประกาศ
บางทีเราอาจจะมีควาบาปที่จะต้องรับการอภัย ทําไมไม่หนั เข้ามาหาพระเจ้าเสี ยตั้งแต่วนั นี้?(ให้โอกาส
บางคนที่จะได้รับเชื่อ เราควรจะเป็ นพยานในเวลานี้ )เราควรจะเตือนให้คนอื่นรู่ ถึงการพิพากษาของพระเจ้าและ
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ความชื่นชมยินดีที่จะได้รับในการมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์ เราสามารถจะบอกคนอื่นถึงคําสัญญาของพระเยซู ที่ทรง
ตรัสว่าจะเสด็จกลับมารับผูเ้ ชื่ อให้ไปอยูก่ บั พระองค์ตลอดไป
กิจกรรม
เกมส์ท่องจําโดมิโน
เตรี ยมกระดาษแข็งหนาๆ กรรไกร และปากกาเมจิก เขียนข้อท่องจําแต่ละคําลงบนกระดาษแข็งตัดเป็ นรู ป
โดมิโน(ดูตวั อย่าง)แต่ละแผ่นผูเ้ ล่นจะต้องเอาบัตรแต่ละแผ่นมาต่อกันให้ได้ขอ้ ท่องจําที่สมบูรณ์และถูกต้อง
เริ่ มต้นโดยการแจกโดมิโนให้คนลพหนึ่งหรื อสองตัว แล้วช่วยกันต่อตัวโดมิโนเรี ยงคําให้ถูกต้อง
วิธีทาํ
ใช้กระดาษที่มีความหมายหรื อโฟมชนิดบางตัดเป็ นสี เลี่ยมขนาด 1x2 นิ้วใช้กระดาษสี ต่างๆตัดให้ได้ขนาด 1x1
นิ้ว สี ละ 2 แผ่นหรื อถ้าข้อท่องจํายาวมากอาจใช้ 4 แผ่น ก็ได้ ทากาวที่กระดาษสี แล้วนํามาปิ ดลงบนกระดาษแข็งที่
ตัดเตรี ยมไว้แล้ว ด้านละสี แล้วเขียนข้อท่องจําลงด้านละคํา ขีดเส้นดําหนาคันกลางและเส้นขอบ
วิธีเล่น
นําโดมิโนข้อท่องจําทั้งหมดมาคละกันโดยควํ่าหน้ากับพื้นแบ่งให้เท่ากัน ตามจํานวนผูเ้ ล่นการต่อใช้สีเดียวกันต่อ
กัน คนที่หมดก่อนเป็ นผูช้ นะ
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บทที่ 9 พระกิตติคุณ
เป้าหมาย เพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างและความสอดคล้องกันของพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่ม และให้มีความเชื่อในพระ
เยซูคริ สต์มากยิง่ ขึ้น
ข้ อพระคัมภีร์ ลูกา 1:4,4:16-22
ข้ อท่องจา “การที่ได้บนั ทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรงเป็ นพระคริ สต์พระ
บุตรของพระเจ้า” ยอห์น 20:21
ข้ อคิดสาหรับครู
คนที่ววิ พิ ากษ์วจิ ารณ์หรื อมีความสงสัยเพราะมีเหตุการณ์ในพระคัมภีร์บางตอนไม่เหมือนกัน เพราะว่า
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณแต่ละเล่มมีทศั นคติไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเห็นว่า สิ่ งนี้สาํ คัญ แต่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่
เห็นว่าสําคัญ เพราะว่ามีอุปนิ สัยและเบื้องหลังชีวติ ที่ไม่เหมือนกัน
นายแพทย์และข้าราชการอาจจะมองดูคนคนเดียวกันในทัศนคติที่แตกต่างกัน และพูดถูกด้วยกันทั้งคู่
มัทธิวมีอาชีพเป็ นคนเก็บภาษี เขามองดูวา่ พระเยซูเป็ นเหมือนกษัตริ ย ์ ลูกามีอาชีพเป็ นนายแพทย์ มองดูพระเยซูวา่
เป็ นมนุษย์ที่ดีพร้อมทุกประการ ทัศนคติของทั้งสองถูกต้องเพราะพระเยซู ทรงเป็ นทั้งสองอย่าง
มาระโกเขียนพระกิตติคุณสําหรับคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยวิ ยอห์นมุ่งคําสอนไปยังคริ สเตียน แต่หนังสื อทั้ง
สองเล่มใช้ได้สาํ หรับผูเ้ ชื่ อและผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อ
สรรเสริ ญพระเจ้าที่ทรงรักษาเรื่ องราวเกี่ยวกับชีวติ ของพระบุตรไว้ในพระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มเราจึงมีความ
แน่ใจได้วา่ ทุกสิ่ งถูกต้องและการที่เราได้นาํ เอาพระกิตติคุณมารวมกันทั้งสี่ เล่ม ช่วยให้เราได้เห็นภาพของพระ
ผูช้ ่วยให้รอดสมบูรณ์ข้ ึน
นาสู่ บทเรี ยน
เกมส์ต่อคํา(ชื่ อพระคัมภีร์ใหม่)
มัทธิว มาระโก มาระโก ลูกา
ลูกา ยอห์น
ทําอย่างนี้จนถึงวิวรณ์ 2 ชุด แล้วเล่นแข่งกันกลุ่มไหมต่อเสร็ จก่อนชนะ
บทเรี ยนจากพระคัมภีร์
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พระคัมภีร์ใหม่มี 27 เล่ม ซึ่ งเป็ นการเปิ ดเผยให้เราได้เห็นแผนการไถ่บาปของพระเจ้าที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์
เดิม แบ่งออกเป็ น 5 หมวดดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

หมวดพระกิตติคุณ มี 4 เล่ม มัทธิ ว-ยอห์น
หมวดประวัติศาสตร์ มี 1 เล่ม คือ กิจการ
หมวดจดหมายฝากและเปาโล มี 13 เล่ม โรม-ฟี เลโมน(อาจจะรวมฮีบรู ดว้ ย)
หมวดจดหมายฝากทัง่ ไปมี 8 เล่ม ฮีบรู -3ยอห์น
หมวดพยากรณ์ มี 1 เล่มคือ วิวรณ์

วันนี้เราจะเรี ยนในหมวดแรกคือหมวดพระกิตติคุณ :(ชูพระคัมภีร์ข้ ึน)พระกิตติคุณทั้งสี่ เล่มกล่าวถึงชีวประวัติของพระเยซูคริ สต์ บรรยายตั้งแต่การเสด็จมา
บังเกิดจนถึงการเสด็จสู่ สวรรค์ กล่าวถึงพระราชกิจและคําสั่งสอนของพระเยซู และตั้งชื่อตามชื่ อของผูเ้ ขียนคือ
มัทธิ ว มาระโก ลูกา ยอห์น คําว่า “พระกิตติคุณ” มาจากภาษากรี ก แปลว่า “ข่าวดี” หรื อ “ข่าวประเสริ ฐ” ผูเ้ ขียนทั้ง
สี่ คนเป็ นผูป้ ระกาศ หรื อ “ผูน้ าํ ข่าวดีมา” หนังสื อพระกิตติคุณได้เขียนขึ้นระหว่างปี ค.ศ.45-95
มัทธิวเป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเล่มแรก ก่อนพบพระเยซู มีอาชีพเป็ นคนเก็บภาษีให้รัฐบาลโรมและเป็ นที่
เกลียดชังในสังคมของคนยิว(มัทธิว 9:9)คนเก็บภาษีหลายคนเป็ นคนที่ไม่สัตย์ซื่อพระเยซูได้รับคําติเตือนเมื่อเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ แต่ต่อมามัทธิ วได้รับเชื่ อพระเยซู และได้เป็ นอัครสาวกคนหนึ่งในสิ บสองคน
มัทธิ วเขียนพระกิตติคุณสําหรับคนยิวและหัวข้อเรื่ องที่สาํ คัญในหนังสื อของเขา คือแสดงให้เห็นว่าพระ
เยซูทรงเป็ นพระเมสสิ ยาห์ กษัตริ ยข์ องชนชาติยวิ
(แสดงภาพ 9-1)และเปิ ดมัทธิว 1:1 จะเห็นเชื้ อสายของพระเยซู ลําดับจากกษัตริ ยด์ าวิดย้อนกลับไปถึงอับ
ราฮัม ชนชาติยวิ รู ้วา่ คําสัญญาที่เกี่ยวกับพระผูช้ ่วยให้รอดจะมาทางเชื้อสายของกษัตริ ยด์ าวิด และรับว่าอับราฮัม
เป็ นบิดาของชนชาติยวิ จุดประสงค์ของหนังสื อมัทธิ วเพื่อจะให้เห็นว่าพระคริ สต์คือพระเมสสิ ยาห์ ที่ชนชาติ
อิสราเอลรอคอยอยู่
เนื้อหาของพระกิตติคุณมัทธิ วเป็ นเรื่ องคําสอนของพระเยซูและพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์หลาย
ร้อยครั้ง แต่มทั ธิ วบันทึกไว้เพียง 20 ครั้ง
มาระโก เป็ นผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเล่มที่สองเป็ นเพื่อนร่ วมงานของบารนาบัสและเปาโล เป็ นคนยิวแต่เขา
เขียนพระกิตติคุณถึงคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่ยวิ เชื่อกันว่ามาระโกได้เขียนขึ้นเริ่ มแรก เพื่อผูน้ าํ โรม ได้บนั ทึกเรื่ องราว
ให้เราเห็นว่า “พระคริ สต์ทรงเป็ นผูร้ ับใช้ของพระเจ้า ทรงได้รับคําสั่งและทําตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าทุกอย่าง”
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มาระโกเน้นถึงการกระทําอันทรงฤทธานุภาพของพระคริ สต์ และพระเจ้าได้ส่งพระบุตรลงมาโดยมีพระประสงค์
อันเดียว คือ เพื่อโลกจะได้รับความรอด
เนื้อความส่ วนใหญ่กล่าวถึงพระราชกิจของพระเยซูในแคว้นกาลิลี และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาทิตย์
สุ ดท้ายก่อนถูกตรึ งที่กางเขน ไม่มีการบันทึกถึงเชื้อสายของพระเยซู เพราะชาวโรมส่ วนมากไม่ค่อยสนใจอยากรู ้
เชื้อสายของคนใช้หรื อทาส
ลูกา ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์ท่านนี้เป็ นคนต่างชาติที่ไม่ใช่คนยิว ลูกาเป็ นแพทย์ที่เปาโลได้อา้ งถึงหลายครั้งใน
จดหมายของเขา คริ สตจักรในสมัยแรกมีคนกรี กจํานวนมากอาศัยอยู่ ท่ามกลางพวกคนยิว บางคนคิดว่า ลูกาเขียน
พระกิตติคุณสําหรับคนกรี กโดยเฉพาะ กรี กเป็ นคนฉลาดเป็ นคนเจริ ญแล้ว รักงานศิลปะความชอบธรรมและความ
จริ งท่านลูกาได้แสดงให้เห็นว่า พระเยซูทรงมีพระลักษณะเหล่านี้อย่างครบถ้วน
หัวข้อสําคัญของหนังสื อลูกา คือ “บุตรมนุษย์” หมายถึงเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทรงพึ่งอาศัยในพระบิดาเป็ น
เพื่อนของคนบาป มีใจกรุ ณาละรักเพื่อนบ้าน
ลูกาได้กล่าวถึงเชื้อสายของพระเยซูเหมือนกับมัทธิ วเพราะว่าลูกาได้มองดูพระเยซูวา่ เป็ นบุตรมนุษย์
ดังนั้นการสื บเชื้ อสายจะต้องลําดับวงศ์จากพระบุตรมนุษย์ คือ พระเยซูยอ้ นกลับไปจนถึงบรรพบุรุษที่เป็ นมนุษย์
คนแรกคือ อาดัม(กลับกันกับการลําดับวงศ์ของมัทธิ ว) ลูกาไม่ได้เขียนถึงความสัมพันธ์ที่มีกบั พวกยิวเท่านั้น
ดังนั้น การลําดับวงศ์เป็ นการแสดงให้เห็นว่าพระเยวูเป้ นสื บเชื้อสายมาจากอาดัมเอวาตามคําสัญญา(ปฐมกาล
3:15)
เนื้อหาได้ขยายความหมายของพระกิตติคุณของพระเยซูคริ สต์ให้กว้างขวางยิง่ ขึ้น คือความรอดไม่ใช่
เฉพาะสําหรับยิวเท่านั้น แต่สําหรับคนต่างชาติดว้ ย
ผูเ้ ขียนพระกิตติคุณเล่มที่สี่คือ ยอห์น ยอห์นพี่ชายของยากอบ เป็ นผูท้ ี่พระเยซูได้ฝากมารดาของพระองค์
ไว้กบั เขา ยอห์นเป็ นผุเ้ ขียนหนังสื อ 1,2,3 ยอห์นด้วย หังข้อสําคัญของพระกิตติคุณยอห์น คือ พระคริ สต์ทรงเป็ น
พระบุตรของพระเจ้าและพระเมสสิ ยาห์ แสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงเป้ นพระเจ้า ได้เป็ นพยานถึงความเป็ นพระ
เจ้าของพระเยซู ในพระเจ้าตรี เอกานุภาพคือ พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณบริ สุทธิ์ พระวจนะและพระราชกิจ
ของพระคริ สต์ ท่านเขียนสําหรับคริ สเตียน เพื่อจะนําคริ สตจักรให้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบุตรของพระเจ้า
มากยิง่ ขึ้นยอห์นสนใจการทําพระราชกิจของพระเยซูใน 6 อาทิตย์สุดท้าย และเน้นถึงกราเป็ นพระเจ้าของพระเยซู
มากเป็ นพิเศษ
ยอห์นกล่าวว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า ดังนั้นไม่มีการบันทึกการสื บเชื้อสาย แต่ได้บอกถึงความเป็ นพระ
เจ้าของพระเยซูต้ งั แต่ปฐมกาล(อ่านยอห์น 1:1)ไม่มีการเริ่ มต้นทรงเป็ นอยูก่ ่อนแล้ว
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พระเจ้าทรงมีเหตุผลที่จะอนุญาตให้เห็นชีวิตของพระบุตรถึง 4 ลักษณะ ในพระคัมภีร์บางสิ่ งกล่าวไว้ในหนังสื อ 4
เล่มบางสิ่ งที่กล่าวไว้ในเล่มเดียวบางทีแต่ละเล่มมีทศั นคติที่แตกต่างกันในเหตุการณ์เดียวกัน ดังนั้นถ้าเราอ่านทั้ง 4
เล่ม ก็จะช่วยให้เข้าใจในรายละเอียดได้มากขึ้น เช่น มาระโก บอกว่าเขาเขียนตําแหน่งของพระองค์ เมื่อถูกตรึ งที่
กางเขน มัทธิ วเสริ มว่า เขาเอาป้ ายตําแหน่งติดไว้บนกางเขนเหนื อพระเศียรของพระองค์ ลูกาบอกว่าป้ ายนั้นเขียน
เป็ นภาษากรี ก ลาตินและฮีบรู ยอห์นบอกว่า ปี ลาตเป็ นผูเ้ ขียนป้ ายนั้น
การประกาศ
เรื่ องราวในหนังสื อพระกิตติคุณทั้ง 4 เล่มบอกให้เรารู ้ถึงควารักอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทุก
คน จนถึงการวายพระชนม์ที่ไม้กางเขน เพื่อเราจะได้รับการอภัยโทษบาปและมีชีวติ นิ รันดร์ ถ้ายังไม่ได้ตอ้ นรับ
พระองค์ เข้ามาในชี วติ วันนี้ให้เปิ ดใจต้อนรับพระองค์ (ให้โอกาสบางคนที่พร้อมจะรับเชื่อ)
สรุ ปผลเรี ยนด้วยการอธิษฐาน ขอบคุณพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า ผูไ้ ด้มายังโลกเพราะทรงรักเรา และ
ขอให้ทุกคนท่องข้อท่องจําด้วยกันหลายๆเที่ยว
กิจกรรม
แข่งพระคัมภีร์
แบ่งเด็กๆออกเป็ น 2-3 กลุ่มเพื่อช่วยกันสํารวจพระคัมภีร์และหาคําตอบจากคําถามต่อไปนี้ กลุ่มไหนตอบก่อน
ชนะ ข้อละ 10 คะแนน เล่มถึงข้อสุ ดท้ายรวมคะแนน ครู จะมีคาํ ถาม เพิ่มเติมอีกก็ได้
1. พระคัมภีร์ใหม่แบ่งออกเป็ นกี่หมวด?อะไรบ้าง?(5หมวด คือ พระกิตติคุณ ประวัติศาสตร์ จดหมายเปาโล
จดหมายทัว่ ไป พยากรณ์)
2. หมวดพระกิตติคุณมีกี่เล่ม อะไรบ้าง?(4 เล่ม คือมัทธิ ว มาระโก ลูกา ยอห์น)
3. มัทธิวมีอาชีพอะไร?(คนเก็บภาษี)
4. ใครมีอาชีพเป็ นนายแพทย์?(ลูกา)
5. พระกิตติคุณมาจากภาษากรี ก แปลว่า?..(ข่าวดี หรื อข่าวประเสริ ฐ)
6. หนังสื อ 2 เล่มใครที่บนั ทึกเรื่ องราวการบังเกิดของพระเยซู (มัทธิ ว,ลูกา)
7. หนังสื อเล่มใดที่กล่าวถึงเหตุการณ์เดียวกันในตอนจบ(มาระโก,ลูกา,การเสด็จขึ้นสวรรค์)
8. ให้เปรี ยบเทียบ มัทธิว 10:2-4 มาระโก 3:16-19 ลูกา 6:14-16 ดูวา่ เล่มใดที่ไม่ได้พดู ถึงความเกี่ยวพัน
ระหว่างเปโตรและอันดรู ว(์ มาระโก)
9. ให้เปรี ยบเทียบมัทธิว 27:37 มาระโก 15:26 ลูกา 23:38 ยอห์น 19:19-21 ดูวา่ หนังสื อเล่มใดที่พุดเกี่ยวกับ
บ้านเกิดของพระเยซู(ยอห์น)
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10. ให้เปรี ยบเทียบข้อพระคัมภีร์เหมือนในข้อ 4 ดูวา่ พระคัมภีร์เล่มใดที่บอกว่าป้ ายที่กล่าวประจาน พระเยซู
เขียนเป็ น 3 ภาษา(ลูกา,ยอห์น)
11. ให้เปรี ยบเทียบข้อพระคัมภีร์เหมือนในข้อ 4 ดูวา่ เล่มใดที่กล่าวชื่อของพระเยซูไว้บนป้ ายนั้นด้วย(มัทธิ ว
,ยอห์น)
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บทที่ 10 พระธรรมกิจการ
เป้าหมาย ให้เห็นถึงกรทํางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในคริ สจักรสมัยแรกและช่วยให้เห็นความสําคัญของการ
รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ข้ อพระคัมภีร์ กิจการ 1:1-11
ข้อท่องจํา “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชการฤทธิ์ เดช เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จมาเหนื อท่าน และท่าน
ทั้งหลายจะเป็ นพยานฝ่ ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรี ย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”
กิจการ 1:8
ข้ อคิดสาหรับครู
หนังสื อสําหรับมีความหมายตามชื่ออยูแ่ ล้วเป็ นหนังสื อที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆ เป็ นหนังสื อแห่งการ
กระทํามากกว่าการพูด ด้วยเหตุน้ ีจะทําให้เด็กๆสนใจมาก
ให้ใช้เวลาที่จะอ่านทบทวนเรื่ องราวต่างๆในหนังสื อกิจการ เพื่อช่วยให้เกดความจําเป็ นและมีความ
การตือรื อร้นขึ้น ให้พิจารณาดุคนของพระเจ้า และการกระทําของเขาในลักษณะที่เป็ นจริ งเป็ นจัง ไม่ใช่เป็ นเรื่ อง
เล่าหรื อการแสดงเท่านั้น ให้ดูถึงชีวติ ที่เต็มไปด้วยไฟแห่งพระวิญญาณ และความกระตือรื อร้นที่จะต้องเสี่ ยงแม้
ชีวติ ในการประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซู
เด็กๆชอบเรื่ องตื้นเต้นและโดยเฉพาะถ้าเป็ นเรื่ องผจญภัย สิ่ งเหล่านี้มีพร้อมอยูใ่ นหนังสื อกิจการ ซึ่ งไม่มี
หนังสื อผจญภัยอื่นใดสามารถนํามาเปรี ยบเทียบได้ เพราะว่าเป็ นเรื่ องประวัติศาสตร์ และความจริ งเกี่ยวกับพระเจ้า
นําสู่ บทเรี ยน
แจกกระดาษวาดเขียนและอุปกรณ์ ให้เขียนหรื อวาดภาพกิจกรรมหรื องานที่เขาชอบมากที่สุดมา 3 อย่าง
ให้เขียนที่หวั กระดาษว่า
“กิจกรรม”
บทเรียนจากพระคัมภีร์
(ให้เขียนรู ปวงกลม แล้วแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ให้เขียนพระเจ้า พระเยซู และพระวิญญาณบริ สุทธิ์ )
ตั้งแต่มนุษย์คนแรก จนถึงสมัยพระเยซูพระเจ้าทรงตรัสกับมนุษย์โดยตรง บางทีทรงตรัสตัวต่อตัว บางที
ตรัสทางความฝัน พระเจ้าทรงสําแดงพระประสงค์ของพระองค์ให้มนุษย์รู้โดยพระองค์เอง
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ต่อจากนั้นพระเจ้าได้ส่งพระบุตรลงมาให้อยูท่ ่ามกลางมนุ ษย์ เพื่อประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและสั่งสอนความ
จริ งเกี่ยวกับพระองค์เองให้มนุษย์เข้าใจ จนกระทัง่ ถูกตรึ งบนไม้กางเขนถูกฝังในอุโมงค์ ทรงฟื้ นขึ้นจากความตาย
และเสด็จสู่ สวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานผูช้ ่วยอีกผูห้ นึ่งให้แก่เราคือพระวิญญาณบริ สุทธิ์ (ยอห์น
14:16,26)พระองค์ทรงกําชับให้สาวกรอคอยรับพระสัญญานี้ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม(กิจการ 1:4-5)แต่ไม่ชา้ ไม่นานท่าน
จะรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ฉะนั้น หนังสื อกิจการเราเห็นถึงการเทพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาในวันเพ็นเทคอสต์ตามที่พระเยซูได้ทรง
สัญญาไว้ พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทาํ ให้มนุษย์สาํ นึกในความบาปของเขาและนําเขาให้เข้ามาหาพระเยซู
หนังสื อกิจการได้พดู ถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับใช้ในคริ สตจักรสมัยแรกและพูดถึงการเริ่ มต้นของ
กิจกรรมหลายอย่าง เช่น การตั้งองค์การช่วยเหนื อแม่หม้าย มีคนแรกที่ถวายชีวติ เพื่อพระคริ สต์(สเทเฟน)มีการเริ่ ม
งานของมิชชัน่ นารี เป็ นครั้งแรก
มีเหตุการณ์ที่สาํ คัญถึง 7 ประการที่ได้บนั ทึกไว้ในหนังสื อกิจการที่เกี่ยวกับคริ สตจักรสมัยแรก ให้เรามาดู
ทีละอย่างย่อๆดังนี้
ประการแรก และประการสําคัญที่สุดบันทึกไว้ในกิจการ 2 (กิจการ 2:1-13)ไม่ใช่มีเฉพาะคําพยากรณ์ของ
โยเอลที่พดู ถึงการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ แต่ก่อนที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จขึ้นสวรรค์ ทรงบอกกับพวก
สาวกว่าจะประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ลงมาให้สถิตอยูก่ บั เขาทั้งหลาย มีเหตุผลพิเศษที่พวกสาวกควรจะได้รับ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ดูในกิจการ 1:8 ว่าเหตุผลนั้นคืออะไร?
คําถาม เมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมา พวกสาวกจะได้รับอะไร? ฤทธิ์ อาํ นาจนั้นช่วยเขาทั้งหลายทํา
อะไร?(รอคําตอบ)
พระวิญญาณเสด็จลงมาครั้งแรก ในวันเลี้ยงฉลองของคนยิว เรี ยกว่า “เพ็นเทคอสต์” หลังจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในวันนั้น ทําให้พวกคริ สเตียนเข้าใจความหมายที่แท้จริ งของวันเพ็นเทคอสต์พระวิญญาณเสด็จลงมา
หลังจากพระเยซูถูกตรึ ง 50 วันคือ หลังจากวันปัสกา 50 วัน ตรงกับวันเพ็นเทคอสต์ของพวกยิว งานเลี้ยงฉลอง
ของพวกยิวที่พระเจ้าสั่งให้เขาทํามาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว ได้เสร็ จสมบูรณ์โดยเหตุการณ์เหล่านี้
ประการที่สอง ในวัยเพ็นเทคอสต์น้ นั ผูเ้ ชื่อได้รับฤทธิ์ เดชที่จะทํางานพิเศษ และนําคนจากทุกประชาชาติ
มาเป็ นสาวก หมายความว่า เขาทั้งหลายจะประกาศข่าวประเสริ ฐด้วยฤทธิ์ อาํ นาจของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และมี
คนกลับใจรับเชื่อพระเยซูในวันเดียว 3,000 คน นี่คือการเริ่ มต้นคริ สตจักรสมัยแรก
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ประการที่สาม พวกผูน้ าํ คนยิวไม่พอใจกับพวกคริ สเตียนที่มีฤทธิ์ อาํ นาจและความเชื่อแบบใหม่ ร์ วกเขา
ได้เริ่ มทําการข่มเหงพวกคริ สเตียน(ให้อภิปราบถึงความหมายของ “การข่มเหง” )การข่มเหงทําให้พวกคริ สเตียน
กระจัดกระจายไปอยูป่ ระเทศอื่น แท้จริ งเป็ นการช่วยให้ข่าวประเสรฺ ฐแพร่ ออกไปยังต่างประเทศ
ประการที่สี่ ผูท้ ี่ทาํ การข่มเหงพวกคริ สเตียนที่สาํ คัญมากที่สุดคือ เซาโล พระคัมภีร์กล่าวว่าเปาโลได้
พยายามทําลายล้างคริ สตจักร ได้เข้าไปในบ้านของพวกคริ สเตียนและฉุ ดลากทั้งหญิงและชายมาขึ้นศาลและจับขัง
คุก แต่ต่อม่เขาได้พบกับพระเยซูและทําให้ชีวติ ของเขาเปลี่ยนแปลงไป(ถ้ามีเวลาพออาจจะเล่าเหตุการณ์การกลับ
ใจของเปาโล)ชื่อของเขาได้เปลี่ยนเซาโลเป็ นเปาโลจกผูข้ ่มเหงที่ยงิ่ ใหญ่กลับกลายมาเป็ นผูป้ ระกาศที่โด่งดังมาก
ถูกเรี ยกว่าเป็ นอัครสาวกและได้เขียนหนังสื อหลายเล่มในหนังสื อพระคัมภีร์ใหม่
เหตุการณ์สาํ คัญประการที่หา้ คือ การเริ่ มคริ สตจักรในหมู่คนต่างชาติที่ไม่ใช่ยวิ (ทบทวนความหมายของ
คําว่า “คนต่างขาติ”)พระเจ้าทรงสําแดงให้เปโตรได้เห็นในนิมิตว่า ชาวต่างชาติสามารถเข้าส่ วนในครอบครัวของ
พระเจ้าด้วยและนี่ เป็ นสิ่ งสําคัญเกี่ยวข้องกับเรา ทุกคนอย่างไร?เราผูซ้ ่ ึ งไม่ใช่ยวิ สามารถที่จะรับเอาข่าวประเสริ ฐ
ได้ดว้ ย
ประการที่หก คําสั่งสําคัญในพระคัมภีร์ตอนนี้ คือพะเยซูได้สั่งพวกสาวกของพระองค์ให้ออกไปประกาศ
ข่าวดีแก่คนทัว่ โลก และให้เขาทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ และงานมิชชัน่ ก็เริ่ มขึ้นโดย
คริ สตจักรอันทิโอกได้ส่งบารนาบัสกับเปาโลออกไปเป็ นมิชชัน่ นารี คู่แรก
มีการประกาศข่าวประเสริ ฐครั้งแรกในปาเลสไตน์ เป็ นเมืองที่พระเยซูเคยอยูแ่ ละ ต่อจากนั้น ข่าว
ประเสริ ฐได้แพร่ ไปทัว่ แคว้นอาเซี ยวันหนึ่ง พระเจ้าทรงบอกเปาโลโดยทางนิมิตว่าทรงต้องการให้เขาไปประกาศ
จากทวีปหนึ่งไปยังทวีปอื่นๆด้วยเช่น ยุโรป เปาโลได้เดินทางไปเป็ นมิชชัน่ นารี ในยุโรปถึง 3 ครั้ง
ประการที่เจ็ด ใน 8 บทสุ ดท้ายของหนังสื อกิจการเป็ นเรื่ องที่เปาโลถูกจับ ความทุกข์ลาํ บากและการ
เดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายในฐานะของนักโทษจนถึงกรุ งโรม
เราจะเห็นว่าคริ สตจักรเจริ ญเติบโตขึ้นเพราะการทํางานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ผา่ นทางผูร้ ับใช้ที่เชื่อฟัง
เมื่อมีคนรับเชื่ อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะมาสถิตอยูใ่ นชีวิตของผูน้ ้ นั เพื่อจะเป็ นผูช้ ่วย
และนําพาชีวติ ของเขา แต่ในหนังสื อกิจการแสดงให้เราเห็นว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ์ บทบาทในชีวติ ของเรา
มากกว่านั้นอีก โดยการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
ให้ดูตวั อย่างประสบการณ์ที่เกิดขึ้น(กิจการ 10:44-46,19:6)อะไรเป็ นสิ่ งที่แสดงให้รู้วา่ ได้รัยบัพติศมาด้วย
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ แล้ว?(รอคําตอบ)
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การพูดภาษาแปลกๆแปลกๆไม่ใช่เป็ นสิ่ งสําคัญที่สุดในการับบัพติศมา แต่ที่สาํ คัญคือผลการพระวิญญาณ
และฤทธิ์ อาํ นาจที่ปรากฏในชีวติ ของบุคคลนั้น
คริ สเตียนบางคนคิดว่าประสบการณ์เหล่านี้ จะเกิดขึ้นเฉพาะกับพวกสาวก ในคริ สตจักรสมัยแรกเท่านั้น
(อ่านกิจการ 2:38 อภิปราย)
น้องๆคิดว่าการบัพติศมามีเฉพาะสําหรับผูใ้ หญ่ใช่หรื อไม่?ให้อ่านกิจการ 2:39 พระคัมภีร์ขอ้ นี้แสดงว่า
ทุกคนสามารถรับบัพติศมาได้ (ช่วยให้นอ้ งๆเข้าใจว่า ทุกคนที่รับเชื่ อแล้วสามารถรับของประทานนี้ได้)
ผูเ้ ชื่อที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ ในคริ สตจักรสมัยแรก ได้รับการทรงนําจากพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ในทุก
สิ่ งที่เขาทํา(อ่านกิจการ 10:19-21,16:6-10)พระวิญญาณทรงนําคนทุกวัย และทุกคริ สตจักรอยูใ่ นเวลานี้ คําสัญญาที่
พระเยซูทรงให้ไว้กบั สาวกก็สาํ เร็ จแล้วและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกคน เราต้องการฤทธิ์ อาํ นาจในการประกาศ
เรื่ องของพระเยซูและความรักของพระองค์ ข้อท่องจําอาทิตย์เป็ นคําสัญญาที่พระเจ้าทรงให้แก่เรา ให้ทบทวนข้อ
ท่องจําด้วยกัน(ท่องหลายๆเที่ยว)
การประกาศ
บางทีเราอาจจะจะรู ้จกั บางคนที่อยากจะรับเชื่ อ แต่เราไม่กล้าเป็ นพยานกับคนเหล่านั้น ขอให้พระเจ้าเติม
เราให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ เพื่อเราจะมีความกล้าพอที่จะบอกเรื่ องความรอดให้แก่คนอื่น
คําถามทบทวน
1.
2.
3.
4.

ใครเป็ นผูเ้ ขียนพระธรรมกิจการ?(ลูกา)
พระสัญญาของพระบิดาที่พระเยซูบอกนั้นคืออะไร?(จะส่ งพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มาเหนื อผูเ้ ชื่ อ)
อาจารย์เปาโลเป็ นใคร?
เมื่อท่านรับเชื่ อในพระเยซูคริ สต์แล้ว ท่านทําอะไร เพื่อพระเยซูคริ สต์บา้ ง?(ทําตามคําสั่ง ออกไปประกาศ
ข่าวประเสริ ฐตั้งคริ สจจักร.................. ......................)
5. การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์ มีเฉพาะผูใ้ หญ่เท่านั้น ใช่หรื อมี?..อธิ บาย...
กิจกรรม
1. แข่งกันเติมคํา
เตรี ยมกระดาษแข็งชิ้นเล็กๆ ที่เขียนกุญแจของข้อท่องจําไว้ท้ งั หมด 7 คํา
เขียนข้อท่องจําบนกระดาษ และเว้นช่องว่างไว้สาํ หรับเติมคําที่เป็ นกุญแจ แจกกุญแจของข้อท่องจําให้คนละแผ่น
เมื่อกลุ่มหนึ่งอ่านข้อท่องจําดังๆคนไหนที่มีคาํ ที่ตอ้ งเติมลงในช่องว่างให้รีบนําไปเติมให้สมบูรณ์ทนั ที เมื่อทําครบ
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แล้ว ให้แจกคนที่ยงั ไม่ได้เล่นต่อจน ครบทุกคนหรื อจะทําเป็ น 2 ชุด แบ่งออกเป็ น 2 ทีม เพื่อแข่งขันกัน ทีมใดเติม
ก่อนทีมนั้นชนะ
กุญแจทั้ง 7 คือ ฤทธิ์ เดช พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เป็ นพยาน กรุ งเยรู ซาเล็ม ยูเดีย สะมาเรี ย สุ ดปลายแผ่นดินโลก
2. เขียนเรื่ องที่ตื่นเต้นจากหนังสื อกิจการ
เตรี ยมกล่อง 1 ใบ ข้อพระคัมภีร์จากเรื่ องกระดาษ ดินสอ และปากกาเมจิก ให้แต่ละคนจับฉลากจากกล่องนั้น แล้ว
เขียนชื่อเรื่ องที่ตื่นเต้นต่างๆจากข้อพระคัมภีร์ที่ได้ และวาดภาพประกอบคําอธิ บายจากเรื่ องที่เขียนนั้น และเขียน
ข้อท่องจํากํากับไว้ดว้ ยเสร็ จแล้วให้แต่ละคนเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน

47

บทที่ 11 จดหมายฝาก
เป้าหมาย รู ้จกั จดหมายแต่ละฉบับและสาเหตุของการเขียนจดหมายและหนุ นใจให้ดาํ เนินชีวติ ตามคําสอนที่ได้รับ
ข้ อพระคัมภีร์ ฟิ เลโมน 1-25
ข้ อท่องจา “เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหมายจงมัน่ คงไว้และยึดถึงโอวาทที่ท่านได้เรี ยนจากเราไม่วา่ จะด้วยคําพูด หรื อ
ด้วยจดหมาย” 2 เธสะโลนิกา 2:15
ข้ อคิดสาหรับครู
เราส่ วนมากมักจะคุน้ เคยกับการเขียนจดหมาย แม้แต่เด็กๆก็เคยเขียนจดหมายกับบ้างแล้ว เช่น เขียนถึง
เพื่อนหรื อญาติพี่นอ้ ง
จดหมายแสดงถึงความรู ้สึก ความห่วงใยของผูเ้ ขียน ดังนั้นจึงมีขอ้ ความของจดหมายบันทึกไว้ในพระ
วจนะของพระเจ้า จดหมายเหล่านี้ เขียนโดยเปาโล เปโตร ยากอบและยอห์น เขียนถึงคนบางคนหรื อถึงคริ สตจักร
จดหมายแต่ละฉบับสะท้อนให้เห็นถึงอุปนิสัย ความรักและความห่วงใยของผูเ้ ขียนและความจริ งของพระเจ้า
นาสู่ บทเรี ยน
ร้องเพลง “พระคริ สตธรรมคัมภีร์ใหม่”
พระคริ สตธรรมคัมภีร์ ที่จะกล่าวถึงนี้เป็ นคัมภีร์ใหม่ คริ สเตียนเราควรสนใจๆควรท่องเอาไว้มีกี่เล่มด้วยกัน(มีกี่
เล่มด้วยกัน)
มัดธาย มาระโก ลูกา เล่มสี่ น้ นั หนาชื่อว่าโยฮัน เล่มห้าถึงเล่มแปดนั้น (โย้นๆ)(ซํ้า)คือกิจการ โรม โคริ ทธ์
(เอ้า โคริ นโธ)กาลาเทีย เอเฟโซ ฟิ ลิปปอย โคโลซาย เธซะโลนิเก(เธซะโลนิเก)หนึ่งติโมเตียว เล่มสองก็มี(ชะช้า)
(ซํ้า)โปรดจําไว้ให้ดีติโต ฟิ เลโมน เฮ็บราย ยาโกโบ เปโตร เปโตร โยฮัน โยฮัน โยฮัน คัมภีร์ยดู าห์ก็มีเหมือนกัน
(ชะช้า)(ซํ้า)เล่มท้ายสุ ดนั้น คือ คัมภีร์ววิ รณ์
บทเรียนจากพระคัมภีร์
มี2สิ่ งที่ช่วยคริ สเตียนเผยแพร่ พระกิตติคุณในสมัยแรก คือ การข่มเหงที่ทาํ ให้พวกผูเ้ ชื่อกระจัดกระจายไป
และงานการประกาศของมัชชัน่ นารี ได้เริ่ มตั้งคริ สตจักรขึ้นหลายเมืองในเอเชียและยุโรป(ดูแผนที่)
ในบทนี้รวม 2 หมวดเข้าด้วยกัน คือ หมวดจดหมายฝากของเปาโลและจดหมายฝากทัว่ ไป มีท้ งั หมด 21
เล่ม จากพระธรรมโรมและยูดาห์
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จดหมายของเปาโล มี 13 เล่ม คือ โรม 1,2โคริ นธ์ กาเลเทีย เอเฟซัส ฟิ ลิปปี โคโลลี 1,2เธสะโลนิกา 1,2ทิ
โมธี ทิตสั ฟี เลโมน
จดหมายของเปาโลส่ วนมากเขียนถึงคริ สตจักรที่ท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม หรื อเขียนถึงบางคนที่ท่านรู ้จกั เป็ น
ส่ วนตัว บางฉบับเขียนถึงคริ สตจักร บางแห่งเฉพาะเจาะจง บางฉบับเขียนส่ งเวียนกันต่อๆไปใน หลายๆกลุ่มหรื อ
หลายคริ สตจักร เปาโลเขียนจดหมายสองฉบับถึงเพื่อนร่ วมงาน คือ ทิโมธี และอีกฉบับหนึ่งถึงติตสั กับฟี เลโมน
บางทีท่านอาจจะเป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อฮีบรู ดว้ ยก็ได้อาจเป็ นได้
จดหมายแต่ละฉบับเขียนขึ้นอย่างมีเป้ าหมายแต่โดยทัว่ ไปแล้วใจความสําคัญของจดหมายมีกจะเกี่ยวกับ
ความเชื่อของคริ สเตียน บางครั้งผูเ้ ขียนหลายคนเขียนในหัวข้อที่เหมือนกัน
เมื่อเราอ่านจดหมายโดยตลอดแต่ละเรื่ องมีจุดเด่น เพราะมีความสําคัญในตัวของมันเอง
ในหนังสื อโรม กล่าวทุกคนต้องการการชําระโทษบาปทั้งคนยิวและคนต่างชาติที่ไม่ใช่ยวิ การเชื่อในพระ
เยซูทาํ ให้เราได้รับความรอด ไม่ใช่ดว้ ยการการทําดี เราถูกนับเป็ นผูช้ อบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์และ
กล่าวในตอนสุ ดท้ายว่า ความประพฤติของคริ สเตียนควรจะเป็ นเหมือนพระคริ สต์
คริ สเตียนใหม่ที่เป็ นคนยิวเคยดําเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติมาก่อน บางบทีเป็ นการยากที่พวกเขาจะเข้าใจ
ว่า การประพฤติตามธรรมบัญญัติน้ นั ไม่เกิดประโยชน์เลย พระเจ้าไม่ได้ยอมรับว่าเราเป็ นผูช้ อบธรรม โดยการ
ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริ สต์
จดหมายที่เขียนขึ้นเพื่อสอนเกี่ยวกับชีวติ คือ
1,2โคริ นธ์
ในหนังสื อกาลาเทีย โคโลสี และฮีบรู เน้นให้เห็นว่าเราถูกนับว่าเป็ นผูช้ อบธรรมและเป็ นที่ยอมรับต่อ
พระเจ้า โดยความเชื่ อในพระเยซูคริ สต์เปาโลเตือนไม่ให้หนั กลับไปสู่ ภายใต้พิธีกรรมและธรรมบัญญัติอีกต่อไป
(อ่าน กาลาเทีย 5:1)
เปาโลได้เขียนจดหมายถึงคริ สตจักรที่เมืองเอเฟซัส เพื่อชักชวนให้คริ สเตียนยิวกับคริ สเตียนที่ไม่ใช่ยวิ
รักและยอมรับซึ่ งกันและกันเหมือนเป็ นพี่นอ้ งในพระคริ สต์ ทุกคนรวมกันเป็ นพระกายคือ คริ สตจักรโดยมีพระ
คริ สต์เป็ นศีรษะ
ลักษณะของคริ สเตียนอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงเป็ นพิเศษตลอดหนังสื อเหล่านี้ ที่ไม่เหมือนกับความคิดของ
ชาวโดลกทัว่ ไปคือ คริ สเตียนควรจะมีความชื่นชมยินดีท่ามกลางความทุกข์ลาํ บากและกุญแจของหนังสื อ ฟี ลิปปี
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คือ “ชื่นชมยินดี”เปาโลได้เรี ยนรู้เคล็ดลับที่จะทําให้มีชยั ชนะในการดําเนินชีวิตของคริ สเตียน และได้ส่งเคล็ดลับ
นั้นไปให้พี่นอ้ งคริ สเตียนที่คริ สตจักรฟี ลิปปี และในที่อื่นๆสิ่ งที่น่าสนใจมากกว่านั้น คือ เปาโลเขียนจดหมายฉบับ
นี้ถึงคริ สตจักรฟี ลิปปี ขณะที่ท่านติดคุกเพราะเห็นแก่พระนามของพระคริ สต์(อ่าน ฟี ลิปปี 4:11-13)
คริ สเตียนที่มีเหตุที่จะมีความปี ติยนิ ดีได้ แม้วา่ มีความมืดอยูร่ อบตัว และมีอนาคตที่ไม่แน่นอน เรา
สามารถวางใจในพระเยซูคริ สต์ได้ เรารู ้วา่ อนาคตของเราอยูใ่ นความดูแลของพระองค์เรื่ องราวในจดหมายต่างๆ
ทําให้เรารู้เรื่ องของอนาคตบ้างแล้ว คนของพระเจ้าเฝ้ ารอคอยการเสด็จกลับมาของเยซู เราได้อ่านคําพยากรณ์
เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองละเอียดที่สุด คือ 1,2เธสะโลนิกา และ1,2ทิโมธี
ติตสั เป็ นผูน้ าํ ในคริ สตจักรสมัยแรก เปาโลเขียนจดหมายถึงเขา เพื่อจะให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับคริ สตจักรและหลัก
ข้อเชื่ อต่างๆ
เปาโลเขียนจดหมายถึง ฟิ เลโมน เพื่อจะขอร้องให้เรายอมยกโทษให้กบั ทาสของเขาที่หนีไปคือ โอเน
สิ มสั และไม่เพียงแต่ขอร้องให้เขายกโทษโอเนสิ มสั ที่เป็ นคริ สเตียนแล้วเท่านั้น แต่ได้ขอให้เขายอมรับโอเนสิ มสั
เหมือนกับที่เขาได้ยอมรับท่านเปาโลเอง ลักษณะของคริ สเตียนแท้ คือ การให้อภัย
ทุกวันนี้คริ สเตียนมีชีวิตอยูท่ ่ามกลางผูท้ ี่ไม่เชื่อพระเจ้าซึ่ งไม่ใช่สิ่งแปลก ได้เห็นความบาปของคน
เหล่านั้นที่รักความสนุกสนานมากกว่าสนใจหรื อรักพระเจ้า เขาพากันอวดตัวและหยิง่ ผยอง ดื้อรั้นและเกลียดชัง
ความดี เราทีเป็ นคริ สเตียนรู ้วา่ คําพยากรณ์ใน2ทิโมธี 3:1-5สําเร็ จแล้ว(อ่าน 2ทิโมธี 3:1-5
พระเจ้าทรงรักษาคําเหล่านี้ไว้ในพระวจนะของพระองค์สาํ หรับมนุษย์โลก ดังนั้นข้อความทั้งหมดไม่ใช่
เพื่อทิโมธี ฟิ เลโมน และคริ สเตียนในสมัยแรกเท่านั้น แต่สาํ หรับเราทุกคนในสมัยปั จจุบนั ด้วย เราจะต้องรู ้พ้นื ฐาน
ของความเชื่ อเราจะต้องเข้าใจว่าธรรมบัญญัติไม่ได้ ทําให้เรารอดแต่เราจะต้องตั้งมัน่ อยูใ่ นพระวจนะของพระเจ้า
ซึ่ งเป็ นความรอดของเราทั้งหลาย
หมวดจดหมายฝากทัง่ ไป
ให้เปิ ดไปดูหนังสื อยากอบ ท่านยากอบเขียนถึงใคร?ให้สังเกตข้อที่ 1(รอคําตอบ)
ยากอบ 1เปโตร และ1,2ยอห์นในหนังสื อเหล่านี้มีคาํ แนะนําเกี่ยวกับเรื่ องครอบครัว การมนัสการ สามัคคีธรรมใน
หมู่คริ สเตียน ช่วยเหลือคนยากจน การควบคุมลิ้น(คําพูด)การถ่อมใจเน้นถึงการตั้งมัน่ อยูใ่ น ความทุกข์ยากทุก
อย่างและความประพฤติอื่นๆทั้งหมดเหล่านั้น สรุ ปใน1 ยอห์น 4:7-8
คริ สเตียนต้องเผชิญกับปั ญญาอื่นๆอีก พึ่งเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ๆ ดังนั้นจึงเป็ นการง่ายที่จะเชื่อในสิ่ งที่ไม่เป็ น
ความจริ ง มีบางคนเข้ามาสอนคําสอนที่ไม่ถูกต้องหนังสื อสี่ เล่ม คือ 2เปโตร 2,3ยอห์น และยูดา เตือนให้ระวังคํา
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สอนเทียมเท็จ(อ่าน2ยอห์น ข้อ7-9)เตือนให้คริ สเตียนระมัดระวัง พวกครู เทียมเท็จที่เข้ามาในคริ สตจักร เพื่อ
บิดเบือนความจริ งในพระวจนะของพระเจ้า
หนังสื อพระคัมภีร์ใหม่ตลอดเล่มได้เน้น ถึงการดําเนิ นชีสิตประจําวันของคริ สเตียน ซึ่ งไม่มีสักเล่มเดียว
ที่ไม่ได้กล่าวถึงผลของการรับเชื่อในพระเยซูคริ สต์และการมีชีวติ อยูเ่ พื่อพระองค์ในทุกๆวัน
ข้อท่องจําของเราอาทิตย์น้ ี อยูใ่ น 2 เธสะโลนิกา 2:15 ใด้หนุนใจให้เราตั้งมัน่ อยูใ่ นความจริ งที่เราได้เรี ยนรู ้แล้ว
(ทบทวนข้อท่องจําด้วยกันหลายๆเที่ยว)
คริ สเตียนในสมัยนี้ ตอ้ งการคําแนะนําในการดําเนิ นชีวติ เท่าๆกับคริ สเตียนในสมัยแรก เราจะต้องมีความ
รับผิดชอบส่ วนตัวต่อพระวจนะของพระเจ้า(ชูพระคัมภีร์)และจะต้องอ่านทุกๆวัน
การประกาศ
ให้ปิดชั้นเรี ยนด้วยการอธิ ษฐาน ของพระเจ้าทรงช่วยแต่ละคนให้อ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็ นประจําและทาม
คําแนะนํา ถ้ามีคนที่ยงั ไม่เชื่อให้โอกาสที่เขาจะรับเชื่ อในเวลานี้
กิจกรรม
1. เกมส์เรี ยงชื่อหนังสื อ
เตรี มการ์ ดที่มีชื่อหนังสื อที่เป็ นจดหมายต่างๆ 21 เล่ม โดยทํา2 ชุด ให้แบ่งชั้นเรี ยนออกเป็ น 2 ทีม นัง่ หันหน้าเข้า
หากันและมีโต๊ะตั้งอยูร่ ะหว่างกลาง วางการ์ ด 2 ชุด ไว้บนโต๊ะทําให้ ปนกัน แบ่งออกเป็ น 3 กอง ๆ ละ 7 แผ่น เมื่อ
ให้สัญญาณ ขอให้ท้ งั สองทีมเรี ยงชื่อหนังสื อเป็ นจดหมายตามลําดับให้ถูกต้อง ใครเรี ยง ได้ก่อนถือว่าเป็ นผูช้ นะ
2. ท่องข้อท่องจํา
เตรี ยมกระดาษแข็งหรื อกระดาษโปสเตอร์ 7 แผ่น ก่อนชั้นเรี ยงให้เตรี ยมการ์ ด โดยเขียนข้อท่องจําบางส่ วนลงบน
การ์ ดแต่ละแผ่น
แผ่นที่ 1 เขียน เหตุฉะนั้นพี่นอ้ งทั้งหลาย..
แผ่นที่ 2 เขียน จงมัน่ คงไว้...
แผ่นที่ 3 เขียน ยึดถือโอวาท
แผ่นที่ 4 เขียน ที่ท่านได้เรี ยนจากเรา
แผ่นที่ 5 เขียน ไม่วา่ จะด้วยคําพูด
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แผ่นที่ 6 เขียน หรื อด้วยจดหมาย
แผ่นที่ 7 เขียน 2เธสะโลนิกา2:15
แจกการ์ ดให้คนละแผ่นหรื อกลุ่ม ละ 1 แผ่น ให้ยนื ล้อมวงกันเมื่อให้สัญญาณว่าเริ่ มได้ ให้เราที่ได้การ์ ดที่ 1 ชูการ์ด
ขึ้น และพูดคําที่อยูใ่ นการ์ ดและคนต่อไปตามลําดับจนกว่าจบประโยค และให้ทาํ อย่างนั้นหลายๆ เที่ยวจนกว่า
จนกว่าจะจําได้ แม่นยําต่อจากนั้นให้สับเปลี่ยนการ์ ดกันและท่องตามลําดับการ์ ดที่แต่ละคนได้
3. “ข้อความพิเศษ”
เตรี ยมซองจดหมาย และกระดาษเขียนจดหมาย ให้เราเขียนจดหมายสั้นๆ เพื่อหนุนใจเพื่อนหรื อคนที่เรารู ้จกั
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บทที่ 12 วิวรณ์
เป้าหมาย เพื่อให้รู้เกี่ยวกับอนาคตของคริ สตจักรในนิมิตที่พระเจ้าทรงสําแดง ให้เตรี ยมพร้อมในเสด็จมาของพระ
เยซูคริ สต์
ข้ อพระคัมภีร์ วิวรณ์ 1:3,22:1-7
ข้ อท่องจา “ดูเถิดเราจะมาในเร็ วๆนี้ ผูใ้ ดที่ถือรักษาคําพยากรณ์ในหนังสื อนี้ก็เป็ นสุ ข” วิวรณ์ 22:7
ข้ อคิดสาหรับครู
เป็ นที่น่าเสี ยดายอย่างยิง่ ที่หนังสื อวิวรณ์ไม่ได้รับความสนใจมากนัก ไม่เป็ นที่เข้าใจและมีการ
ตีความหมายอย่างผิดๆแม้วา่ หนังสื อวิวรณ์จะเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆที่ไม่สามารถจะเข้าใจได้อย่างชัดเจน แต่ก็
ทําให้เราพอจะมองเห็นคลังสมบัติของคริ สเตียนได้บา้ ง
สิ่ งสําคัญที่ครู ควรจะเน้นแก่เด็กๆคือ ความจําเป็ นในการเตรี ยมตัววันนี้ สําหรับสิ่ งที่รออยูข่ า้ งหน้า
หนังสื อวิวรณ์สอนไว้อย่างชัดเจนว่า ผูท้ ี่มีชยั ชนะในชีวติ นี้จะได้รับบําเหน็จบนสวรรค์ สอนให้เด็กๆเข้าใจว่า
หมายถึงว่าชัยชนะต่อการทดลองที่จะทําบาปไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใด ไม่วา่ ที่บา้ น ที่โรงเรี ยน หรื อกับเพื่อนบ้าน หนุนใจ
ให้ทุกคนเตรี ยมพร้อมตั้งแต่เดี๋ยวนี้ สําหรับวันยิง่ ใหญ่ที่พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา
นาสู่ บทเรี ยน
“สัญลักษณ์” ครู หาภาพที่เป็ นสัญลักษณ์ต่างๆหรื อเครื่ องหมายแทนบางสิ่ งบางอย่าง เช่นเกี่ยวกับศาสนา
เชื้อชาติ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สิ นค้า...เป็ นต้น เพื่อจะช่วยให้เด็กๆ เข้าใจการที่ตอ้ งใช้สัญลักษณ์ต่างๆมากมายใน
หนังสื อวิวรณ์
บทเรียนจากพระคัมภีร์
คนทัว่ โลกในหลายสาขาวิชา พยายามทํานายถึงเรื่ องอนาคต ผูเ้ ชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ กาํ ลังมองดูการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอยูว่ า่ ราคาสิ นค้าจะสู งขึ้นหรื อจะลดลง งานจะหาง่ายหรื อยาก แต่อนาคตยังมีสิ่งที่
ปิ ดซ่อนไว้เหมือนมีม่านบังตาเรา ทําให้มองไม่เห็น
นี่เป็ นการดีหรื อไม่ดี?(ชี้ให้เห็นในจุดที่วา่ เรื่ องอนาคตอยูใ่ นแผนการของพระเจ้าและเป็ นการดีที่เราไม่รู้
เพราะจะช่วยให้เรามองอนาคตไว้กบั พระองค์ และมัน่ ใจได้วา่ เราอยูใ่ นพระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ์ ของพระองค์)
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ตลอดประวัติศาสตร์ ในบางเวลา พระเจ้าทรงเปิ ดม่านเล็กน้อย เพื่อให้บางคนเห็นเหตุการณ์ในอนาคตที่
ทรงโปรดให้เห็น และสิ่ งนี้ได้เกิดขึ้นกับอัครสาวกของพระเยซู คือ ยอห์น ให้เราอ่าน วิวรณ์ 1:9-10 เพื่อจะรู้สภาพ
ของยอห์นเมื่อเขาเห็นนิมิต
ผูท้ ี่ตรัสกับยอห์นคือ พระคริ สต์ในลักษณะที่เต็มด้วยสง่าราศี เมื่อยอห์นได้เห็นพระองค์เขามีท่าที
อย่างไร? (อ่าน วิวรณ์ 1:17-19)พระเยซูบอกให้ยอห์นบันทึก 3 สิ่ งลงไป(ดู ข้อ 9)ให้เขียนสิ่ งที่ได้เห็น สิ่ งที่กาํ ลัง
เห็นอยู่ และสิ่ งที่จะเกิดขึ้นภายหน้า พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ สิ่ งที่เห็นในอดีต ในปั จจุบนั และในอนาคต
(แสดง 12-1)สิ่ งที่เห็นนั้น คือ สภาพของคริ สตจักรที่เจ็ดที่อยูใ่ นแถบซึ่ งเดี๋ยวนี้เรา เรี ยกว่าเอเชียน้อย (14,11)นักศาสนศาสตร์ บางคนตีความหมายว่า พระเยซูประทานข้อความนี้ให้แก่คริ สตจักร ตั้งแต่สมัยยอห์นจนถึง
วันสิ้ นยุค
ข้อความที่มีไปถึงแต่ละคริ สตจักรนั้นเป็ นเรื่ องทางฝ่ ายวิญญาณ คริ สตจักรเอเฟซัส ได้ทาํ งานด้วยความ
อดทนและไม่ยอมรับพวกครู เทียมเท็จเข้ามาในคริ สตจักร แต่พระเยซูตรัสว่า ประชาชนได้ละทิ้งความรักดั้งเดิม
ของเขา (วิวรณ์ 2:4)
คําถาม คําว่า “ละทั้งความรักดั้งเดิม”น้องๆคิดว่าพระองค์หมายความว่าอะไร?(ให้เวลาอภิปราย)
มี 2 คริ สตจักรที่ยอมให้ครู เทียมเท็จเข้ามาเกี่ยวข้อง คือ คริ สตจักรเมืองธิ ยาทิรา กับคริ สตจักรเปอร์ กามัม พวกเขา
ไม่ได้ปฎิเสธความเชื่อหรื อละเว้นงานหนัก แต่พระเยซูตรัสกับคริ สตจักรทั้งสองว่า ให้กลับใจเสี ยใหม่จากการที่
ไม่ได้ขบั ไล่คนชัว่ ร้ายให้ออกไปจากท่ามกลางพวกเขา
มี 2 คริ สตจักรที่ทาํ ให้พระเยซู พอพระทัยในทุกสิ่ งที่เขาทํา มีคนยากจนจํานวนมากในคริ สตจักรเมอร์ นา
ที่ยอมทุกข์ยากลําบาก เพื่อเห็นแก่คามเชื่อของเขาทั้งหลาย พระเยซูได้ตรัสชมเชยเขาทั้งหลายทรงสนับสนุนให้เขา
ตั้งมัง่ คงอยูใ่ นความเชื่อ เพื่อจะรับบําเหน็จจากพระองค์
(อ่าน วิวรณ์ 3:10)คริ สตจักรฟิ ลาเดเฟี ยเป็ นอีกคริ สตจักรหนึ่งที่มีความอดทนและเชื่ อฟังแม้วา่ จะได้รับการข่มเหง
บางทีอาจจะไม่ค่อยมีคนคิดถึงคนยากจนในคริ สตจักรสเมอร์ นา หรื อคริ สตจักรฟิ ลาเดลเฟี ยพระคริ สต์
ไม่ได้ทอดพระเนตรมนุษย์แต่เพียงภายนอกแต่ทรงมองดูจิตใจ ทรงมองดูคริ สตจักรเมืองซาร์ ดิสเหมือนที่มนั เป็ น
คือ ตายเสี ยแล้ว
คริ สตจักรหรื อบางคนจะมีการดําเนินชีวิตภายนอกอย่างหนึ่ง แต่มีสภาพภายในจิตใจอีกอย่างหนึ่ง คําถาม
หมายความว่าอย่างไร?(อภิปราย)
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คริ สตจักรที่เจ็ดคือ คริ สตจักรที่เมืองเลาดีเซี ย มีสมาชิกเป็ นคนรํ่ารวยที่รู้สึกว่า เขาไม่มี ความต้องการสิ่ งใดเลย แต่
พะเยซูกล่าวว่า เขาทั้งหลายเป็ นคนแร้นแค้นเข็ญใจและมีสภาพจิตวิญญาณอุ่นๆก็ดีกว่าเย็นๆต่อพระพักตร์ พระเจ้า
ให้เรามาดูส่ิ งที่พระเยซูทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่ องนี้ (อ่าน วิวรณ์ 3:15-16)
หลังจากที่ยอห์นได้รับข้อความสําหรับคริ สตจักรต่างๆจบลง ก็มีเสี ยงตรัสจากสวรรค์วา่ “จงขึ้นมาบนนี้
เถิด และเราจะสําแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นในภายหน้า”(วิวรณ์ 4:1)นิมิตที่ยอห์นได้เห็นนั้น
เกี่ยวข้องกับหลายสิ่ งและมีหลายตอน สิ่ งที่ยอห์นเห็นเป็ นสัญลักษณ์ต่างๆเราจะเรี ยนรู้ถึงความหมายของ
สัญลักษณ์เหล่านั้นตอนนี้ให้เรามาดูชื่อของสัญลักษณ์กนั ก่อน
(แสดงภาพ 12-2)นิมิตแรกที่ยอห์นเห็นแสดงให้เห็นถึงสิ่ งที่จะเกิดขึ้นใกล้วาระสุ ดท้ายของผูท้ ี่ไม่ได้
ต้อนรับพระเยซู เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด ครั้งแรกยอห์นได้เห็นตราเจ็ดดวงที่เปิ ดออกทีละดวง เมื่อเปิ ดตามแต่ละ
ดวงออกจะมีเหตุการณ์พิเศษอย่างหนึ่งเกิดขึ้นบนโลก คือ จะมีผตู ้ ่อต้านพระคริ สต์เกิดขึ้น สงคราม การกันดาร
อาหาร และพระพิโรธของพระเจ้า เมื่อเป่ าแตรทั้งเจ็ดจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น คือ ลูกเห็บ ไฟ นํ้าและพิษ ความมืด ทํา
ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ มีควันไฟพุง่ ออกมาจากช่องบาดาล ไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ อากาศมืดไปและเกิด
แผ่นดินไหว
สิ่ งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระหว่าง เวลาที่เราเรี ยกว่า เวลาแห่ง “ความทุกข์ครั้งยิง่ ใหญ่” เป็ นระยะเวลา
นาน 7 ปี จะเกิดขึ้นหลังจากที่ผเู ้ ชื่อถูกรับขึ้นไป แล้วในระหว่างนี้จะมีบางคนรับเชื่อพระเยซูและได้รับความรอด
เมื่อเราได้พบและยอมรับเชื่ อพระเยซูอยูก่ ่อนแล้ว เราไม่ตอ้ งกลัวว่าจะต้องพบกับเวลาแห่งความทุกข์ครั้งยิง่ ใหญ่น้ ี
เพราะพระเยซูทรงสัญญาไว้วา่ ผูเ้ ชื่อจะรอดจากสิ่ งเหล่านี้(อ่าน ลูกา 21:34-36 และ เธสะโลนิกา 5:8-11)
(แสดงภาพ 12-3)เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกพร้อมทั้งคริ สตจักรของพระองค์ หลังจากวันแห่งความทุกข์
ครั้งยิง่ ใหญ่ผา่ นพ้นไปแล้ว พระองค์จะผูกมัดซาตานและจับมันโยนลงไปในเหวลึก และมันจะอยูท่ ี่นนั่ นาน 1,000
ปี ในเวลาแห่งสันติสุข นี้ เราเรี ยกว่า “ยุคพันปี ” พวกคริ สเตียนที่ฟ้ื นคืนชีวิตจะได้ครองโลกร่ วมกับพระคริ สต์
หลังจากยุคพันปี ซาตานจะได้รับการปลดปล่อยอยูร่ ะยะหนึ่ง และต่อจากนั้นจะถูกขังให้อยูใ่ นบึงไฟนรกตลอดไป
เป็ นนิ ตย์ ร่ วมกับคนเหล่านั้นที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสื อแห่ งชีวติ
นิมิตตอนสุ ดท้ายของยอห์นเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเตรี ยมพร้อมในการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ พวกค
ริ สเตียนจะได้อยูใ่ นสวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่ จะมีกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่เลื่อนลอยมาจากสวรรค์(อ่านวิวรณ์ 21:17)พระเจ้าจะทรงประทับอยูก่ บั ประชากรของพระองค์ในเมืองอันสวยงามนั้น ยอห์นอธิ บายถึงลักษณะของเมือง
นั้นว่าได้สร้างขึ้นด้วยแก้วมณี อนั หาค่ามิได้ ไม่มีพระวิหารสําหรับมนัสการ และไม่ตอ้ งการแสงดวงอาทิตย์อีก
ต่อไป(อ่าน วิวรณ์ 21:22 เพื่อหาเหตุผลว่าทําไม)วิวรณ์ 22:1-5 บอกเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านของเราในอนาคต
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พระคัมภีร์สอนว่า จะมีเวลาแห่งการพิพากษาสําหรับทุกคน แต่เป็ นการตัดสิ นที่แตกต่างกัน ผูท้ ี่ไม่ได้ตอ้ นรับพระ
เยซูคริ สต์จะได้รับการพิพากษาเพราะความบาปของเขาทั้งหลาย
(แสดงภาพ12-4)สําหรับผูท้ ี่เชื่อพระองค์ได้ทรงรับโทษแทนเขาทั้งหลายแล้ว ดังนั้นพวกคริ สเตียนจะ
ได้รับกรพิจารณาติดสิ นตามความสัตย์ซื่อของเขา จะได้รับบําเหน็จตามสิ่ งที่เขาได้กระทําเพื่อพระนามของพระ
คริ สต์
ชีวติ นิ รันดร์ ในพระคริ สต์ คือ ความหวังสู งสุ ดของคริ สเตียน เรามีอนาคตที่แน่นอนตราบใดที่เรายังมี
ความไว้วางใจในพระคริ สต์
อ่านวิวรณ์ 2:7,26-27,3:12,21,21:7 คําใดที่เราพบในข้อพระคัมภีร์เหล่านี้? บําเหน็จของผูท้ ี่มีขชัยชนะใน
ชีวติ นี้คืออะไรบ้าง?
(นําอภิปรายในเรื่ องการต่อต้านความบาป)การต่อต้านการทดลองนั้นไม่ใช่เรื่ องง่ายเสมอไปซาตานจะใช้
กรล่อลวงหลายวิธีที่จะให้เราทําบาปมันรู ้จุดอ่อนของเรา เป็ นสิ่ งสําคัญที่เราจะต้องอ่านพระวจนะของพระองค์
และอธิษฐานทุกวัน เพื่อจะได้รับกําลังและการทรงนําให้เป็ นผูม้ ีชยั ชนะพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเป็ นผูค้ อย
ช่วยเหลือเรา ให้ได้รับบําเหน็จอันยิง่ ใหญ่
การประกาศ
ข้อท่องจําอาทิตย์น้ ี เตือนเราให้เตรี ยมพร้อมในการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ ให้เราทบทวนด้วยกัน
(ท่องหลายๆเที่ยว)ท่านพร้อมที่จะพบกันพระเยซูหรื อยัง? ถ้ายังท่านสามารถขอให้พระองค์เข้ามาในจิตใจของท่าน
เวลานี้(ให้โอกาสบางคนที่พร้อมจะรับเชื่อ)
คําถามทบทวน
1. ผูไ้ ด้รับการเปิ ดเผยเรื่ องอนาคตจากพระธรรมวิวรณ์คือใคร?(ยอห์น)
2. ผูท้ ี่ได้อ่านพระธรรมวิวรณ์จะได้รับอะไร?(ความสุ ข วิวรณ์ 1:3)
3. คริ สตจักรที่ได้รับคําชมหรื อที่พระเยซู พอพระทัยคือคริ สตจักรอะไร?(คริ สตจักรสเมอร์นาและฟิ ลาเดล
เฟี ย)
4. เราจะมีชีวิตอย่างไรเพื่อเป็ นที่พอพระทัยของพระเจ้า?(ให้ผเู ้ รี ยนตอบ)
5. ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาจะเหตุการณ์อะไร?(มีผตู ้ ่อต้านพระคริ สต์ สงคราม การกันดารอาหาร
แผ่นดินไหว)
6. พระเยซูจะเสด็จมาวันไหน?
7. ใครคือผูท้ ี่จะได้รับบําเหน็จจากพระเยซูคริ สต์?(ผูท้ ี่เชื่อและติดตามพระองค์จนวันสุ ดท้ายของชีวติ )
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กิจกรรม
1. คําอธิษฐาน
เตรี ยมกระดาษ ดินสอ และดินสอสี ขอให้เด็กๆเขียนคําอธิษฐานขอบพระคุณอาจจะเขียนเป็ นคํากลอนหรื อบท
เพลงก็ได้ ขอให้บางคนเสนอผลงานตอนท้ายของการเรี ยนอาทิตย์น้ ี ถ้ามีเวลาพอให้เขาระบายสี ตกแต่งริ มกระดาษ
ให้สวยงาม แล้วนําไปติดไว้ที่บอร์ ดปิ ดประกาศ
2. อธิบายถึงเรื่ องสวรรค์
เตรี ยมอุปกรณ์เกี่ยวกับงานศิลปะและกระดาษ ขอให้เด็กๆอธิ บายถึงแผ่นดินสวรรค์ ตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อ
วิวรณ์ 21:10-26,22:1-5และเขียนข้อท่องจําไว้บนภาพที่เขาทําด้วย
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บทที่ 13 พระคัมภีร์กบั เรา
เป้าหมาย เพื่อให้รู้วา่ พระวจนะของพระเจ้าเป็ นแหล่งแห่ งชีวติ และให้เด็กๆปฏิบตั ิตามพระวจนะของพระเจ้า
ข้ อพระคัมภีร์ เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4-9 โยชูวา 1:8 สดุดี 119:9-16,105 2ทิโมธี 3:16-17
ข้ อท่องจา “พระวจนะของพระองค์เป็ นโคมสําหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็ นความสว่างแก่มรรคาของข้า
พระองค์”สดุดี 119:109
ข้ อคิดสาหรับครู
บางทีอาจจะดูเหมือนว่า เป็ นงานหนักเกินกําลังที่จะศึกษาพระคัมภีร์ ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ในเทอม
เดียว แต่เป็ นสิ่ งสําคัญที่เด็กวัยนี้ควรจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานและวัตถุประสงค์ทวั่ ไปของพระคัมภีร์ หวัง
อย่างยิง่ ว่าความสนใจเกี่ยวกับพะวจนะจะถูกจุดขึ้น และเด็กๆจะได้รับการหล่อหลอมให้รักการศึกษาพระวจนะ
ของพระเจ้า ให้เน้นจุดสําคัญที่วา่ จะต้องมีความสัมพันธ์กบั พระเยซูคริ สต์อย่างแน่นแฟ้ น
นาสู่ บทเรี ยน
ตอบคําถาม
“พระคัมภีร์มีความสําคัญต่อฉันเพราะ....เขียนบนกระดาษหรื อกระดาษโปสเตอร์ เพื่อให้เด็กๆเขียนตอบ
และเสนอความคิดเห็น แล้วนําเด็กๆอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระวจนะของพระองค์
บทเรียนจากพระคัมภีร์
ตลอดเทอมนี้ เรามุ่งการศึกษาไปที่จุดเดียว คือ พระวจนะของพระเจ้า(พระคัมภีร์)เราได้เรี ยนถึงการ
เริ่ มต้น การดูแลรักษาไว้จนถึงปั จจุบนั เราได้เห็นการแบ่งกลุ่มหนังสื อและหนังสื อต่างๆที่อยูใ่ นแต่ละกลุ่มมาแล้ว
ที่น้ ีให้เรามาศึกษาให้ลึกลงไปอีกว่า หนังสื อมหัศจรรย์เล่มนี้สามารถช่วยเราในการดําเนินชีวติ คริ สเตียนให้ถูกต้อง
พระวจนะของพระเจ้าเปรี ยบเทียบได้หลายสิ่ ง และพระคัมภีร์เองก็เปรี ยบเหมือนบางสิ่ งบางอย่างเช่นกัน
ในข้อท่องจําอาทิตย์น้ ีกล่าวว่าพระคัมภีร์เปรี ยบเหมือนโคมส่ องเท้าและแสงสว่างสําหรับทางที่จะเดินไป (ท่องข้อ
ท่องจําหลายๆเที่ยว)เราเคยเดินทางในทางที่มืดๆไหม?บางทีเป็ นการยากที่จะมองเห็นทาง โดยเฉพาะถ้าไม่เคย
เดินทางในทางนั้นมาก่อน
(หลังจากท่องข้อท่องจําแล้ว เตรี ยมตะเกียงโคมไฟ หรื อ ไฟฉาย ไว้ให้พร้อม ทําให้ห้องมืดแล้วจุดไฟ
ตะเกียง โคมไฟ หรื อเปิ ดไฟฉายขึ้น)แสงสว่างส่ องทางให้เราเดิน เช่นเดียวกับพระวจนะของพระเจ้าซึ่ งช่วยส่ อง
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ทางในการดําเนินชีวิตของเรา ถ้าปราศจากพระวจนะของพระเจ้ากรดําเนินชีวิตของเราจะต้องสะดุดล้มลงในความ
มืดฝ่ ายจิตวิญญาณและหลงทางไป
เราพบเหตุการณ์แปลกใหม่เสมอในชีวติ ประจําวัน การทดลองใหม่ๆการตัดสิ นใจใหม่ ถ้าไม่มีพระวจนะ
ของพระเจ้าช่วยเราเป็ นการยากที่จะรู ้วา่ ทางไหนผิดทางไหนถูก ในการตัดสิ นใจบางอย่าง คําแนะนําในพระวจนะ
ของพระเจ้าจะช่วยให้เรารู ้วา่ ควรจะไปทางไหนหรื อควรจะทําอะไร
ถ้าจะได้คาํ แนะนําจากพระวจนะเราจะต้องอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆและจะเป็ นการดี ถ้าจะมีตารางการอ่าน
พระคัมภีร์ประจําวัน แม้แต่ในสมัยของโมเสส ยังเห็นว่าการใช้เวลากับพระวจนะของพระเจ้าทุกๆวันนั้นเป็ นสิ่ ง
สําคัญ
กิจกรรมพระคัมภีร์
(แยกกลุ่มเล็กๆกลุ่มละ 2-3 คน ขอให้ดูเฉลยธรรมบัญญัติ 6:6-9 และโยชูวา 1:8 และถามคําถาม โมเสส
บอกพ่อแม่ให้ส่ังสอนพระวจนะแก้ลูกหลานของเขาบ่อยเท่าไร?เขาควรจะทําอะไร ต่อพระวจนะของพระเจ้าบ้าง?
เสด็จแล้วขอแต่ละกลุ่มเสนอรายงาน)
โมเสสเน้นว่า จะต้องสอนพระวจนะอย่างเอาใจใส่ ทุกๆวัน ประเพณี ของคนยิวในสมัยของโมเสสนั้น เขา
จะเขียนคําที่สาํ คัญเกี่ยวกับคุณธรรมหรื อความเชื่ อลงบนหนังแกะผูกไว้ที่ขอ้ มือหรื อที่หน้าผาก บนเสาหรื อที่
ประตูบา้ นเพื่อจะเห็นได้ง่ายและอ่านอยูเ่ สมอเพื่อจะไม่ให้ลืมและโมเสสต้องการให้ชนชาติอิสราเอลจดจําบัญญัติ
10 ประการของพระเจ้าในวิธีเดียวกัน
ทุกวันนี้เราก็ทาํ เช่นนั้นด้วย คือ เขียนข้อพระคัมภีร์ไว้บนการ์ ดเล็กๆ เพื่อท่องจําและสามารถนําติดตัวไป
ที่ใดๆได้ดว้ ย ที่บา้ นเรามักจะมีรูปภาพต่างๆ เกี่ยวกับพระคัมภีร์ติดไว้สิ่งเหล่านี้เตือนให้เราจดจําความจริ งในพระ
วจนะของพระเจ้า
ถ้าเราอ่านและถือรักษาพระวจนะของพระเจ้าไว้ พระองค์ทรงสัญญาว่าเราจะพบความสําเร็ จในชีวิตไม่ได้
หมายความว่า เราจะเป็ นคนรํ่ารวย มีอาํ นาจหรื อมีชื่อเสี ยง แต่หมายความว่าพระเจ้า จะช่วยเราตัดสิ นใจอย่าง
ถูกต้องและจัดเตรี ยมสิ่ งที่จาํ เป็ นให้แก่เราในทุกวัน
ในพระคัมภีร์ใหม่เราพบว่า พระวจนะของพระเจ้าช่วยเราได้ในหลายทาง พระวจนะของพระเจ้าเกิด
ประโยชน์ได้ใน 4 ทางอะไรบ้าง?น้องๆทราบไหมว่า คําเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร?อ่าน 2ทิโมธี 3:16-17(ให้
เขียนสิ่ งต่างๆบนกระดาน)
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ใน 2ทิโมธี 3:16-17 กล่าวว่า “พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็ นประโยชน์ในการ
สอน ตักเตือน ว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ไข้คนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่
จะกระทําการดีทุกอย่าง”
จากพระคัมภีร์ขอ้ นี้ เราก็เห็นแล้วว่า พระคัมภีร์เป็ นหนังสื อสําคัญที่เราจะต้องอ่าน พระเยซูทรงอ้างข้อ
พระคัมภีร์ เพื่อต่อสู ้กบั ซาตานถึง 3 ครั้ง(เขียนข้อพระคัมภีร์ที่เยซูอา้ งบนกระดาน)พระคัมภีร์ 3 ข้อที่พระเยซูชา้
จากหนังสื อเฉลยธรรมบัญญัติ(อ่าน เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3,6:16,6:13)
เราจะต้องศึกษาและจดจําพระวจนะไว้ให้ได้ก่อน ดังนั้นแหละจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ นที่เราจะต้องท่องข้อท่องจํา
ทุกอาทิตย์ และเราควรจะท่องข้ออื่นๆในระหว่างอาทิตย์ดว้ ย เมื่อมารทดลอง เราจะคิดถึงพระคําของพระเจ้าและ
ช่วยป้ องกันไม่ให้เราทําบาป ในพระวจนะของพระเจ้ามีพลังและฤทธิ์ อาํ นาจ
เราควรจะทํามากกว่าการอ่านและท่องจําพระวจนะของพระเจ้า เหตุผลใหญ่ที่พระเจ้าประทานพระวจนะ
ให้แก่เรา ก็เพื่อจะอธิ บายให้เรารู ้จกั ความรักของพระองค์ และบอกถึงการที่เราจะได้บาํ เหน็จ คือ ชีวิตนิ รันดร์ แต่มี
คนจํานวนมากในโลกนี้ยงั ไม่รู้และเข้าใจถึงเรื่ องข่าวประเสริ ฐนี้ ดังนั้นก็เป็ นหน้าที่ของเราในการประกาศและนํา
คนมารับเชื่ อในพระเยซูคริ สต์ เรี ยกว่า การเป็ นพยาน
เมื่อเราเป็ นพยานกับคนอื่นเกี่ยวกับพระสิ่ งสําคัญเราจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับพระวจนะเป็ นอย่างดี ตัวอย่าง
กิจการ 8:26-38 พระวิญญาณบริ สุทธิ์ นาํ ฟิ ลิป ให้เป็ นพยานกับขันทีชาวเอธิ โอเปี ย ขันทีคนนี้กาํ ลังอ่านพระวจนะ
ของพระเจ้าและไม่เข้าใจ ฟิ ลิปมีโอกาสได้เข้าไปอธิ บายและบอกถึงเรื่ องของพระเยซูแก่ขนั ทีคนนั้น เป็ นเหตุ ทํา
ให้เขารับเชื่อและรับบัพติศมาเพราะว่าฟิ ลิปได้อ่านและศึกษาพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ จึง
สามารถใช้เขาได้
การประกาศ
มีคนที่ไม่เชื่อน้อยคนที่เคยอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราเป็ นพยานกับเขาเหล่านั้น เป็ นสิ่ งสําคัญที่ควรจะมีพระ
คัมภีร์เล่มเล็กติดตัวไว้เสมอ และควรจะทําเครื่ องหมายไว้ เพื่อจะเปิ ดข้อสําคัญเกี่ยวกับความรอดไว้อย่างรวดเร็ ว
วิธีที่ง่าย คือ การใช้ดินสอสี ขีดเส้นใต้ขอ้ นั้นๆ ไว้ และใส่ เลขกํากับลําดับก่อนหลัง เพื่อสะดวกในการใช้และอ่าน
ให้คนที่เราเป็ นพยานฟัง
รายการข้างล่างนี้เป็ นข้อพระคัมภีร์ ที่จะใช้ตามลําดับในการเป็ นพยานกับคนที่ไม่เชื่อ(ให้ครู เขียนบน
กระดาน เพื่อให้เด็กๆคัดลอกหรื อจะถ่ายเอกสารแจกให้ทุกคนเพื่อนําไปใช้ และชักชวนให้เขาขีดเส้นใต้ขอ้ เหล่านี้
ในพระคัมภีร์ ส่ วนตัวของเขาด้วย)
ข้อพระคัมภีร์ ในการเป็ นพยาน
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1ยอห์น 4:9 ยอห์น 3:16
โรม 3:26 ยากอบ 4:17
โรม 6:23 โรม 5:8
เอเฟซัส 2:8-9 ยอห์น 1:12
โรม 10:9 1เปโตร 2:24
กิจการ 3:19 กิจการ 16:31
นอกจากจะขีดเส้นใต้ขอ้ พระคัมภีร์แล้ว จะต้องท่องข้อเหล่านี้ให้ได้ดว้ ย เพราะบางทีอาจจะมีโอกาสเป็ น
พยาน โดยไม่ได้นาํ พระคัมภีร์ติดตัวไปด้วย และยังสามารถที่จะอ้างข้อพระคัมภีร์ได้จาํ ไว้เสมอว่า หน้าที่สาํ คัญ
ของคริ สเตียน คือ การบอกเรื่ องของความรอดแก่ทุกคนให้แต่ละคนคิดถึงบางคนที่ยงั ไม่รู้จกั พระเจ้า และอธิ ษฐาน
ขอพระเจ้าช่วยเราในการเป็ นพยานต่อคนเหล่านั้น เพื่อจะนําเขาพบกับความรอดในพระเยซูคริ สต์
อ่านพระวจนะ ศึกษา และท่องจํา ทําเหมือนกับที่ผเู ้ ขียนสดุดีได้แนะนําไว้คือ
“ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพะองค์จะไม่ทาํ บาปต่อพระองค์”
สดุดี 119:11
กิจกรรม
1. ขีดเส้นใต้ขอ้ พระคัมภีร์
เตรี ยมพระคัมภีร์ใหม่ ไม้บรรทัด ปากกา ถ้าเป็ นไปได้ทุกคนควรจะมีพระคัมภีร์ใหม่ฉบับกระเป๋ าติดตัวอยูเ่ สมอ
ซึ่ งจะหาได้โดยราคาไม่แพงบางคริ สตจักรอาจจะมีแจกให้
ให้ขีดเส้นใต้ขอ้ พระคัมภีร์ต่างๆ ที่จะใช้อา้ งเมื่อเป็ นพยานกับคนอื่น ให้ครู เขียนข้อพระคัมภีร์บนกระดาน เพื่อให้
ขีดเส้นใต้ในพระคัมภีร์ส่วนตัวของเรา
2. ทบทวนเกมส์ต่างๆ ที่เล่นตลอดเทอมนี้ เช่น โดมิโน บัตรคํา
ข้อสอบ เตรี ยมไว้สาํ หรับวัดผลการเรี ยนของเด็กๆลักษณะคําถามแบบปรนัย โดยพยายามให้ครอบคลุม คําสอน
และเหตุการณ์ท้ งั หมดของแต่ละบทเรี ยนการใช้ขอ้ ทดสอบนั้น จะใช้ทดสอบก่อนการสอนเพื่อวัดพื้นฐานความรู ้
ความเข้าใจของเด็กๆหรื อจะใช้ทดสอบเพื่อวัดผลเมื่อเรี ยนจบเวลา ใช้ควรจะอธิ บายให้เด็กๆทราบว่า การทดสอบ
ไม่เหมือนการสอบเพราะว่าการทดสอบจะไม่มีการให้คะแนนเหมือนสอบ แต่จะเป็ นการช่วยให้รู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
การเรี ยนของเด็กๆเท่านั้น
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เฉลยข้อสอบ
1.ค 2.ค 3.ข 4.ก 5.ก 6.ค
9.ค 10.ข

11.ข

17.ค

18.ก

25.ข

26.ข

12.ค
19.ก

7.ก
13.ข
20.ค

8.ข
14.ก 15.ก 16.ข
21.ข
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22.ค

23.ก

24.ก

ข้ อสอบ
วงกลมข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. หมวดแรกของพระคัมภีร์เดิมเรี ยกว่าอะไร
ก.หมวดคําสั่งของพระเจ้า
ข.หมวกบัญญัติ 10 ประการ
ค.หมวดธรรมบัญญัติ
2. พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติแรกให้แก่ใคร?
ก.อับราฮัม
ข.โนอาห์
ค.โมเสส
3.หนังสื อพระคัมภีร์เดิมส่ วนใหญ่เขียนเป็ นภาษาอะไร?
ก.กรี ก
ข.ฮีบรู
ค.อังกฤษ
4.พระเยซูใช้พระคัมภีร์ตอนใด เมื่อทรงพระชนม์อยูใ่ นโลกนี้?
ก.พระคัมภีร์เดิม
ข.พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่
ค.หนังสื อธรรมบัญญัติเท่านั้น
5.คนที่แปลพระคัมภีร์เป็ นภาษาไทยคนแรกคือใคร?
ก.นางแอนน์ จัสสัน
ข.ศจ.คาร์ ล กุ๊ตสลาฟ
ค.วิคคลิฟ
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6. “พระคัมภีร์ฉบับล่าสุ ด” ต้องใช้เวลากี่ปีในการปรับปรุ งแก้ไข้?
ก. 7 ปี
ข. 17 ปี
ค. 13 ปี
7.หนังสื อใน “หมวดธรรมบัญญัติ”มีกี่เล่ม?
ก.5เล่ม
ข.9เล่ม
ค.6เล่ม
8.คําว่า “ปฐมกาล” หมายความว่าอะไร?
ก.กฎบัญญัติ
ข.ตั้งแต่เริ่ มแรก
ค.แท้จริ ง
9.หนังสื อประวัติศาสตร์บอกถึงประวัติศาสตร์ของประเทศอะไร?
ก.กรี ก
ข.โรมัน
ค.อิสราเอล
10.ใครคือกษัตริ ย ์ 3 องค์แรกของอิสราเอล
ก.เอลียาห์,เอลีชา,เอสรา
ข.ซาอูล,ดาวิด,ซาโลมอน
ค.ซามูเอล,เรโหโบอัม,โยชูวา
11.คําว่า “สดุดี” หมายความว่าอย่างไร?
ก.บทกลอน
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ข.บทเพลง
ค.คําอธิษฐาน
12.ใครเป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อสุ ภาษิต?
ก.ดาวิด
ข.โมเสส
ค.ซาโลมอน
13.ทําไมจึงเรี ยกหนังสื อผูพ้ ยากรณ์ 5 เล่มแรกว่าหนังสื อผูพ้ ยากรณ์ใหญ่?
ก.เพราะว่าสําคัญมาก
ข.เพราะว่ามีขอ้ ความยาวกว่า
ค.เพราะว่าผูเ้ ขียนเป็ นใหญ่ในกองทัพอิสราเอล
14.หัวข้อใหญ่ของหนังสื ออิสยาห์คืออะไร?
ก.การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
ข.การสิ้ นยุค
ค.อิสราเอลหนีออกจากอียปิ ต์
15.ผูพ้ ยากรณ์คนใดเขียนหนังสื อผูพ้ ยากรณ์ที่ส้ นั ที่สุด?
ก.โอบาดีห์
ข.โยนาห์
ค.โยเอล
16.หนังสื อผูพ้ ยากรณ์นอ้ ยเล่มใดที่พยากรณ์ถึงสถานที่บงั เกิดของพระเยซู?
ก.มาลาคี
ข.มีคาห์
ค.อาโมส
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17.คําว่า “พระกิตติคุณ” หมายความว่าอย่างไร?
ก.เรื่ องของพระเยซู
ข.หนังสื อ
ค.ข่าวดี
18.หนังสื อ 2 เล่มใด ที่บนั ทึกเชื้อสายของพะเยซู?
ก.มัทธิ วและลูกา
ข.มาระโกและยอห์น
ค.โรมและยอห์น
19.ใครที่ข่มเหงพวกคริ สเตียนก่อนกลับใจ?
ก.เปาโล
ข.เปโตร
ค.โธมัส
20.วันที่พระวิญญาณบริ สุทธิ์ เสด็จลงมาตรงกับงานเลี้ยงเทศกาลอะไรของคนยิว?
ก.เทศกาลอยูเ่ พิง
ข.เทศกาลปัสกา
ค.เทศกาลเพ็นเทคอสต์
21.จดหมายฝากคืออะไร?
ก.ชื่อของอัครสาวก
ข.จดหมายที่อคั รสาวกเขียนถึงบางคนหรื อถึงบางกลุ่มเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง
ค.รายชื่อของคริ สเตียนในเยรู ซาเล็ม
22.ใครเป็ นคนเขียนจดหมายเป็ นส่ วนใหญ่?
ก.เปโตร
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ข.ยอห์น
ค.เปาโล
23.ใครเป็ นผูเ้ ขียนหนังสื อวิวรณ์?
ก.ยอห์น
ข.มัทธิว
ค.เปาโล
24.ในวิวรณ์บทที่ 2-3 พูดถึงคริ สตจักรกี่แห่ง?
ก. 7 แห่ง
ข. 12 แห่ง
ค. 3 แห่ง
25.สดุดี 119:105 กล่าวว่าพระคําของพระเจ้าเปรี ยบเสมือน....?
ก.หินและป้ อม
ข.ตะเกียงและแสงสว่าง
ค.โล่และดาบ
26.เมื่อมารทดลองพระเยซูต่อสู ้โดย....?
ก.เรี ยกทูตสวรรค์มาช่วย
ข.อ้างพระวจนะของพระเจ้า
ค.ขับไล่ซาตานจากยอพระวิหาร

ถูก...........................ข้อ
ผิด...........................ข้อ
รวมคะแนน.......................คะแนน
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