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คานา
แม้จะดูเหมือนว่า ความจริ งในพระวจนะนั้นยากเกินกว่าที่เด็กๆในวัยนี้จะเข้าใจได้ท้งั หมด แต่ก็มีความจริ ง
บางอย่างที่เขาพอจะเข้าใจและเรี ยนรู้ได้ ด้วยเหตุน้ ีเราจึงต้องสอนพระวจนะของพระเจ้าแก่เด็กประถมปลายโดยมี
ข้อเสนอแนะบางประการดังนี้
ประการแรก คาสอนที่จะสอนนั้นต้องเป็ นตามความต้องการในเวลาปั จจุบนั และเป็ นประสบการณ์ที่อยู่
ใกล้ตวั ของเด็ก เป้ าหมายในการสอนพระคัมภีร์ไม่ใช่เพียงเพื่อให้เข้ารู้ และนาไปใช้ในอนาคตเท่านั้น แต่จะต้อง
นาเด็กให้มีความสัมพันธ์กบั พระเจ้าเป็ นส่วนตัวในเวลานี้ดว้ ย
ประการที่สอง คาสอนของเราจะต้องตรงตามพระวจนะของพระเจ้า พระคัมภี ร์ไม่ได้เป็ นเพียงหนังสื อที่
สอน ให้มีจริ ยธรรมที่ดี สอนให้เด็กควรทาหรื อไม่ควรทาบางสิ่งบางอย่างหรื อเพื่อให้เด็กมีความประพฤติดีเท่านั้น
แต่เราสอนพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะให้เขารู้จกั และมีการตอบสนองต่อพระเจ้าด้วย
การสอนพระคัมภีร์แก่เด็กมักสอนในลักษณะเป็ นเรื่ องเล้าเปรี ยบเทียบเกี่ยวกับศีลธรรม ถึงกระนั้นคาสอนที่
เป็ นหลักคาสอนหลักข้อเชื่อก็เป็ นสิ่งสาคัญด้วย เด็กประถมปลายรู้ถึงความกดดัน ที่บงั คับอยูภ่ ายในใจที่นาเขาให้
ทาผิด ทั้งๆที่ รู้ว่าไม่ถูกต้อง แต่ย งั ทาและมีจิตสานึ กผิดฟ้ อนอยู่ในใจ เด็ก ประถมปลายจะเข้าใจอานาจกดดัน
ภายในที่พระคัมภีร์เรี ยกว่า “ความบาป” เขาสามารถรอดพ้นจากความบาปและรับการอภัยโทษได้โดยรับเชื่อใน
พระเยซูคริ สต์ เด็กวัยนี้จะสามารถมีชีวิตตามคาสอนของพระ-คัมภีร์ได้ โดยที่เขาต้องมีการตอบสนองต่อพระเจ้า
ที่เขารู้จกั และรักพระเจ้าที่เขารู้จกั และรักพระองค์ดงั นั้นเราจึงได้บรรจุบทเรี ยนที่เป็ นหลักคาสอนไว้ในหนังสื อ
คู่มือเล่มนี้
ประการที่สาม การสอนของเราจะต้องเป็ นการเปิ ดเผยความจริ งในพระคัมภีร์ให้สอดคล้องกับวัยของเด็ก
ครู จะไม่เป็ นผูใ้ ห้คาตอบฝ่ ายเดียวแต่จะให้โอกาสผูเ้ รี ยนค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการตอบสนองต่อคาสอนของ
พระเจ้าตามระดับ ตามวัยและโดยวิธีของเองด้วย
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เราได้เห็นความสาคัญของสิ่งต่างๆเหล่านี้ จึงได้เลือกกิจกรรมที่จะช่วยเด็กในการค้นคว้าหาความจริ งด้วย
ตนเองและเป็ นแรงกระตุน้ ทาให้เกิดการตอบสนองต่อคาสอนมากยิง่ ขึ้น เราหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะมีเด็กหลายๆ
คนได้รับชีวิตใหม่หลังจากสอนพระวจนะของพระเจ้าในเทอมนี้
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นาเด็กสู่ พระคริสต์
การนาเด็กประถมปลายให้รับเชื่อในพระเยซูคริ สต์เป็ นสิ่ งสาคัญของการสอน ครู สอนต้องฉวยโอกาสที่จะชักชวนให้
เด็กๆวัยนี้กลับใจเชื่อพระเยซูพระผูช้ ่วยให้รอด โดยยกข้อพระคัมภีร์ประกอบคาอธิบาย
อ่ านข้ อพระคัมภีร์ดังต่ อไปนี้และอธิบาย
1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักทุกคน และหวังที่จะให้ทุกคนเป็ นบุตรของพระองค์ 1ยอห์น 4:9 ,
ยอห์น3:16
2. ความบาปข้อขวางและกั้นเราออกจากพระเจ้า ไม่ให้เราได้รับสิ ทธิ์เป็ นบุตรของพระเจ้า พระคัมภีร์กล่าวว่าเราทุกคนเป็ นคนบาป (ให้ถามนักเรี ยนว่า..เขารู ้ตวั ไหมว่าเขาเป็ นคนบาป
ยกตัวอย่าง เช่น การไม่เชื่อฟัง การโกหก การลักขโมย การพูดนินทา ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้เป็ น
ความบาป) โรม 3 :23 ,ยากอบ 4:17
3. การลงโทษความบาปคือ ความตายซึ่ งเป็ นการถูกแยกจากพระเจ้าชัว่ นิรันดร์ โรม 6:23
4. พระเยซูทรงรับบาปแทนเรา โดยยอมถูกตรึ งที่ไม้กางเขน โรม 5 : 8 , 1เปโตร2:24
5. ความรอดคือของประทานจากพระเจ้า เราหาชื้อเองไม่ได้ เอเฟซัส 2:8-9
6.เราต้องสารภาพบาป ขอการอภัยจากพระเจ้า (นานักเรี ยนอธิษฐานของการอภัยบาป) กิจการ
3 :19
7.เราก็ได้รับของประทานคือ ความรอดพ้นบาปและเป็ นบุตรของพระเจ้า (นาอธิษฐานขอบคุณ
พระเจ้าสาหรับของประทานที่พระเจ้าให้) ยอห์น 1:12 , กิจการ 16:31
8. บอกคนอื่นให้รู้ว่าได้รับเชื่อพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดแล้ว โรม 10 :9

เมื่อนักเรียนรับเชื่ อแล้ ว ครู ควรหนุนใจให้ เขาเติบโตฝ่ ายวิญญาณต่ อไปโดยการ
1. อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน
2.อธิษฐานทุกวัน
3.ไปร่ วมนมัสการทุกวันอาทิตย์ที่คริ สตจักร
4.เป็ นพยานชวนเพื่อนๆมารู ้จกั พระเยซู

5

กิจกรรมประจาเทอม
ทาโมบาย
ให้เด็กๆในชั้นเรี ยนช่ว ยกันทาโมบายนี้ ที่ละน้อยทุ กอาทิ ตย์ จนกว่าจะจบเทอม อุปกรณ์ ที่ตอ้ งใช้คื อ
กระดาษแข็งแม่แบบที่มีรูปลักษณะต่างๆ (ดูตวั อย่าง)กรรไกร ดินสอ เชือกเส้น เล็กๆ หรื อไหมพรม ไม้ยาวๆ
ขนาดเท่าหลอดกาแฟหลายๆอัน สั้นบ้างยาวบ้างหรื อยาวเท่ากันก็ได้ แล้วแต่ว่าจะทาแบบไหน หรื ออาจจะใช้
หลอดกาแฟก็ได้ถา้ ไม่มีไม้ ปากกา และสก็อตเทป
ในสองอาทิตย์แรกอาจจะเตรี ยมโครงของโมบายก่อน (มีตวั อย่างให้ดู 2 แบบ ดังรู ปหรื ออาจจะออกแบบ
ตามความคิดของเขาเองก็ได้)
วิธีทา
ตัดเชือกหรื อไหมพรมยาวประมาณ 3 ฟุต ผูกกับไม้หรื อหลอดกาแฟอัรแรกตรงระหว่างกึ่งกลาง โดยให้มี
เชือกเหลือด้านบนประมาณ 6- 8 นิ้ว เพื่อเอาไว้แขวนกับที่แขวน ส่ วนเชือกที่เหลือให้ห้อยลงมาข้างล่าง เพื่อผูก
กับไม้อนั อื่นต่อไปหรื อแขวนรู ปอันหนึ่งไว้เพื่อให้สมดุลกัน
ในอาทิตย์ต่อไป ก็ให้ตดั กระดาษเป็ นลักษณะต่างๆ เช่น กลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรื อจะตัดเป็ นรู ปผลไม้
รู ปการ์ตูนหรื อรู ปอื่นๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆก็ได้ แล้วเขียนหัวเรื่ องและข้อท่องจาของแต่ละบทบน
กระดาษที่เตรี ยมไว้ ทาเป็ นคู่เพื่อจะนาไปแขวนให้มนั สมดุลกัน ทาอย่างนี้ ในแต่ละอาทิตย์จนกว่าจะจบเทอม
และโมบายก็เสร็ จ และพร้อมที่จะนาไปแขวนใช้ประดับห้องเรี ยนหรื อที่บา้ นได้ (อาจจะให้ทาเป็ นของส่ วนตัว
อันเล็ก หรื อช่วยกันทาเป็ นอันใหญ่อนั เดียวก็ได้)
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บทที่ 1 จงแสวงหาปัญญา
ข้ อท่ องจา
“ อย่าลืม และอย่าหันกลับจากถ้อยคาแห่งปากของเรา จงเอาสติปัญญาและเอาความรู้” สุภาษิต 4 : 5

เป้าหมาย
เพื่อจะสอนให้รู้ถึง คุณประโยชน์และคุณค่าของสติปัญญาหนุนใจให้นอ้ งๆ แสวงหาสติปัญญาโดยการเอา
ใจใส่ต่อคาแนะนาของพระเจ้า

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 2:1 -22, 4:1-9 , 16:6 , 1 พกษ. 3 :3 -28 , มัทธิว 25: 1-13

ข้ อคิดสาหรับครู
พระเยซูตรัสว่าทรัพย์สมบัติของคนอยูท่ ี่ไหน จิตใจของเขาจะอยูท่ ี่น้ นั กษัตริ ยซ์ าโลมอนตรัสว่า ความรอบ
รู้และความเข้าใจมีค่ามากกว่าเงินหรื อทรัพย์สมบัติมากมาย เด็กวัยนี้มีความกระตือรื อร้นกับสิ่งที่เขาทาสิ่งจะทาให้
เด็กๆ ประทับใจหรื อพอใจสาหรับอาทิตย์น้ ี คือ ทาให้เขาได้เห็นและเข้าใจถึงความสาคัญของการเรี ยนรู้ หนุ นใจ
และชักชวนให้เขาแสวงหาความรู้จากพระเจ้า และใช้ความรู้น้ นั ในทางที่จะทาให้พระเจ้าพอพระทัย
สอนให้เขารู้ว่าเขาทาตามคาแนะนาของพระเจ้าเป็ นทางที่จะนาไปสู่ปัญญา คนฉลาดทาตามแบบอย่างของ
คนดี และดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้า

นาสู่ บทเรียน
ประดิษฐ์ภาพ “ สิ่งมีค่า” เตรี ยมหนังสือวารสารต่างๆ กรรไกร กาว และกระดาษแข็งให้น้องๆ ตัดภาพที่
เขาคิดว่ามีค่ามากที่สุด ทากาวติดบนสมุดของเขาหรื อให้วาดรู ปสิ่ งที่เขาคิดว่ามีค่า และให้เขียนหัวข้อกากับไว้ว่า
“สิ่งที่มีคุณค่าต่อฉัน”
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
น้องๆคิดว่าอะไรมีคุณค่าที่สุดสาหรับชีวิตของเรา ? (ครู เขียนคาตอบบนกระดาน) ทาไมเราจึงคิดว่าสิ่งนั้น
มีค่าสาหรับชีวิตของเรา และเราจะได้สิ่งเหล่านั้นมาได้อย่างไร (รอคาตอบ) เขาอาจจะคิดถึงเงินทอน บ้าน วิชา
ความรู้ คนบางคน หรื อสิ่งที่ไม้มีตวั ตน เช่น ความรัก ความเฉลียวฉลาด เป็ นต้น )
คาถาม “ถ้าน้องๆมีสิทธิ์ที่จะขออะไร สักอย่างหนึ่งจากพระเจ้าเราจะขออะไร?” ในสมัยพระคัมภีร์เดิมซาโลมอ
นกษัต ริ ยอ์ งค์ที่ 3 ของอิสราเอลเป็ นคนที่ รัก พระเจ้า เขาพยายามถือรั ก ษาและปฏิบัติ ต ามธรรมบัญญัติ อย่าง
เคร่ งครัด
เพื่อจะทาให้พระเจ้าพอพระทัย คืนวันหนึ่ งพระเจ้าทรงปรากฏแก่กษัตริ ยซ์ าโลมอนทางความฝัน ตรัสว่า “เจ้า
อยากจะให้เราให้อะไรเจ้าก็จงขอเถิด” 1พกษ. 3 : 5 น้องๆคิดว่าซาโลมอนขออะไรจากพระเจ้า ? (รอคาตอบ)
ตอนนั้นซาโลมอนขึ้นครองราชย์ใหม่ๆ พระองค์รู้สึกว่าตัวเองบกพร่ องและยังไม่แน่นใจว่าจะทาหน้าที่ของ
กษัตริ ยไ์ ด้ดีเพียงได จึงได้บอกกับพระเจ้าว่า พระเจ้ารู้สึกว่าตนเองเป็ นเหมือนเด็กที่ตอ้ งมีความรับผิดชอบมาก
เกินความสามารถเขาทูลพระเจ้าว่า “ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความคิดความเข้ าใจ แก่ ผู้รับใช้ ของพระองค์
เพือ่ จะวินิจฉัยประชากรของพระองค์เพือ่ ข้ าพระองค์ เพือ่ ข้ าพระองค์ จะประจักษ์ ในความผิดแผกระหว่ างดีและ
ชั่ว” (1 พกษ. 3:9)
ในสมัยนั้นกษัตริ ยท์ าหน้าที่เป็ นผูพ้ ิพากษาและพิจารณาคดีทุกอย่าง ที่เกิดขึ้นท่ามกลางประชากรของเขา
เป็ นความรั บผิดชอบที่ สาคัญมาก ซาโลมอนต้องการสติปัญญาจากพระเจ้าในพิจารณาตัดสิ นคดีต่างๆ อย่าง
ถูกต้องและยุติธรรม การขอของซาโลมอนทาให้พระเจ้าทรงพอพระทัย และสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาให้
นอกจากนี้แล้ว “ พระเจ้าตรัสว่าจะให้อะไรแก่ซาโลมอนอีก? (อ่าน 1พกษ. 3:13 – 14 รอคาตอบ) ใช่แล้วนอกจาก
ซาโลมอนจะเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มีสติปัญญา พระองค์ยงั ได้ประทานความมัน่ คัง่ และเกียรติยศชื่อเสี ยงที่ดีที่ไม่ใคร
เทียบเท่าได้ และถ้าซาโลมอนดาเนินชีวิตตามคาแนะนาของพระเจ้าก็จะมีชีวิตที่ยนื ยาวอีกด้วย ใครจะบอกเรื่ องที่
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แสดงถึงความมีสติปัญญาเป็ นเลิศของซาโลมอนได้บา้ ง? (ให้เล่าเรื่ องแม่สองคนที่แย่งลูกกัน 1 พกษ. 3 : 16 -28 )
แสดงภาพ 1-1
กษัตริ ยซ์ าโลมอนได้รับการยกย่องว่าเป็ น กษัตริ ยท์ ี่มีปัญญาเป็ นเลิศในประวัติศาสตร์ ของมนุ ษย์ พระเจ้า
ทรงดลใจให้ท่านเขียนหนังสื อสุ ภาษิต เพื่อให้คาแนะนาแก่เรา ในการเรี ยนรู้และการปฏิบตั ิ ตามให้ฟังสิ่ งที่เป็ น
ปัญญาและทาความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น
คาถาม
เราคงจะเคยรู้จกั หรื อเคยได้ยินเกี่ยวกับคนที่ไม่ชอบเรี ยนหนังสื อมาบ้าง ผลของการไม่ชอบเรี ยนหนังสื อ
เป็ นอย่างไร ? (รอคาตอบ) คนที่ไม่ชอบเรี ยนก็ทาร้ายเขาเอง คนที่เรี ยนมากรู้มากก็ยงิ่ จะได้รับประโยชน์ เมื่อนา
ความรู้น้ นั ไปใช้
สติปัญญาหรื อความรู้ความเข้าใจเป็ นทรัพย์สมบัติที่มีค่า ถ้าเรานามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ถ้าเรารู้
วิธีการขับขี่รถจักยาน นั้นเป็ นความรู้แต่ถา้ เราขี่จกั รยานไปในที่มีรถยนต์ขวักไขว่และนาน้องอายุ 1ขวบ นั่งซ้อน
ท้ายไปด้วย เป็ นการใช้ความรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร การตัดสินใจทาสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องนั้น เราเรี ยกว่า
“ ปัญญา” ซาโลมอนเปรี ยบเทียบปัญญาว่ามีค่ามากกว่าเงินหรื อ ทรัพย์สมบัติมากมายคนเราทางานหนักเพื่อจะได้
เงิน
น้องๆลองคิดดูซิว่า คนทางานเพื่อจะได้อะไรอื่นอีกไหมนอกจากเงิน? (รอคาตอบ) น้องเคยพบนายแพทย์ที่
เรี ยนจบแค่ช้นั ป.6มีไหม? หรื อเคยได้ยนิ ว่าคนที่พ่งึ เรี ยนจบมัธยมปลายแล้วได้เป็ นทนายความ เป็ นครู เป็ นทันต
แพทย์ เป็ นพยาบาล หรื อมีอาชีพที่ตอ้ งใช้ความรู้ มีไหม ? ทาไม?(อภิปรายด้วยกัน)
คนที่จะประกอบอาชีพเหล่านี้เหล่านี้ได้ จะต้องเรี ยนรู้เป็ นพิเศษเกี่ยวกับงานด้านนั้น โดยเฉพาะและการที่
จะมีความรู้ตอ้ งมีการศึกษาเล่าเรี ยน เขาจะต้องเรี ยนในวิทยาลัย หรื อมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 4 ปี และบางทีจะต้อง
ค้นคว้าหาทางเรี ยนต่อเพิ่มเติมอีก
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คนที่เป็ นนายแพทย์ไม่ใช่ว่าอยูๆ่ ก็รู้วิธีวินิจฉัยโรคและสัง่ ยารักษาโรคให้หายได้เองโดยอัตโนมัติ แต่เขา
จะต้องใช้เวลาหลายปี ในการศึกษาเกี่ยวกับร่ างกายของมนุ ษย์ และยารักษาโรคชนิ ดต่างๆไม่ใช่ว่าจะนัง่ อยู่เฉยๆ
ไม่ตอ้ งเรี ยนไม่ตอ้ งทาอะไรเลย แล้ววันหนึ่งก็บอกว่า เอาล่ะฉันได้เป็ นนายแพทย์แล้ว บางคนอยากจะเป็ นแพทย์
แต่ไม่มีเงินค่าเล่าเรี ยน เขาจะต้องทางานด้วยเพื่อจะได้เงินค่าเล่าเรี ยน และต้องเรี ยนหนักด้วย เขาจะต้องมีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ จ ะเป็ นนายแพทย์จึ งยอมทางานหนัก เขาอาจจะไม่เข้าใจว่าทาไม แต่ เขาได้ทาตาม
คาแนะนาของซาโลมอนคือ ได้แสวงหาความรู้และความเข้าใจเหมือนกับหาเงิน หรื อทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่
แสดงภาพ 1-2
ปั ญญาช่ วยในการตัดสิ นใจ ปั ญญาช่ว ยในการใช้ความรู้ ที่เรามีอยู่ให้เกิด ประโยชน์ ในเรื่ องของหญิ ง
พรหมจารี ย ์ 10 คน ที่ถือตะเกียงรอเจ้าบ่าวอยู่ 5 คนเป็ นคนโง่ แต่อีก 5คน เป็ นคนฉลาด ทุกคนมีตะเกียง คนโง่กบั
คนฉลาดแตกต่างกันอย่างไร? (รอคาตอบ) ทั้ง10 คน รู้ว่าเมื่อจุดตะเกียงจะต้องใช้น้ ามัน แต่มี 5คนเท่านั้นที่เตรี ยม
น้ ามันไว้เผือ่ เพราะเขามีปัญญา
เมื่อโยเซฟถูกขายไปเป็ นทาสที่อียปิ ต์ ไม่ได้มานัง่ คิดถึงความเกลียดชังของพวกพี่หรื อสงสารตัวเอง ไม่ได้
คิดว่ากาลังรับใช้โปทิฟาร์ แต่เขารักพระเจ้าและพยายามที่จะทาให้พระองค์พอพระทัย ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็
ตาม เพราะว่าโยเซฟเป็ นคนมีปัญญา เขาทาทุกสิ่ งให้ดี ที่สุด และพยายามเรี ยนรู้ทุกอย่างที่สามารถจะเรี ยนรู้ได้
และใช้ความรู้ในการดูแลกิจการบ้านของโปทิฟาร์ ทาให้โปทิฟาร์พอใจมาก
เมื่อโยเซฟถูกจับขังคุก เพราะคากล่าวหาเท็จ เขาไม่ได้นั่งสงสารตัวเองที่ไม่ได้รับความเป็ นธรรม แต่ได้
ปรับตัวเองเพื่อเรี ยนรู้และใช้ความรู้ น้ นั ช่วยงานของผูค้ ุมภายในเวลา 2 ปี และได้รับเลือกให้เป็ นผูด้ ูแลนักโทษ
ทั้งหมด
ซาโลมอนบอกเราว่าพระเจ้าเป็ นผูป้ ระทานสติปัญญา (สุภาษิต 2:6) ให้เราอย่างไร? แสดงภาพ 1-3 สมมติว่าในชั้น
เรี ยนของน้องๆ กาลังเรี ยนวิชาพิเศษบางอย่างเราไม่ค่อยสนใจวิชานั้นมากนัก ดังนั้น ระหว่างที่ครู กาลังสอนวิชานี้
อยู่ เราก็มวั เล่นกับเพื่อนหรื อนอนหลับในห้องเรี ยน โดยไม่ฟังสิ่ งที่ครู สอน หรื อบางทีอาจจะนั่งใจลอยคิดถึงบาง
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สิ่งที่ครู สอน หรื ออาจจะรู้เพียงว่ามีการบ้านที่จะต้องทา แต่พอไปถึงบ้านก็ไม่ทา เพื่อนอีกคนหนึ่ งอาจจะไม่ค่อย
ชอบวิชานี้ แต่เขาพยายามตั้งใจเรี ยน เขาได้ยนิ และจดจาสิ่ งที่ครู พูดและทาการบ้าน เมื่อเวลาสอบมาถึงเขาสอบ
ได้คะแนนดี ใครเป็ นคนที่ฉลาดกว่า? (รอคาตอบ)
พระเจ้าทรงให้สติปัญญาแก่ผทู้ ี่แสวงหาด้วยความอุตสาหะ อดทน ที่จะได้ความรู้ความและเข้าใจ และใช้
อย่างถูกต้อง (อ่านสุ ภาษิ ต 2 : 9พระเจ้าทรงช่วยผูท้ ี่รักพระองค์และต้องการให้ทุกคนมีปัญญาที่จะเห็นความ
แตกต่างระหว่างความดีกบั ความชัว่ พระองค์ทรงให้คาแนะนาในการตัดสินใจอย่างถูกต้อง
ข้ อท่ องจา
ปัญญาเป็ นของมีค่า ซาโลมอนหนุนใจให้เรา “อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้ อยคาแห่ งปากของเรา จงเอา
ปัญญาและความรอบรู้ ” นี่คือข้อท่องจาของเราประจาอาทิตย์น้ ี (ให้ท่องด้วยกันสองสามเที่ยว) เราสามารถนาเอา
พระคาตอนนี้มาใช้ในชีวิตของเราได้ทุกสาขาอาชีพ และเป็ นประโยชน์มากในการศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
พระคัมภีร์คือคาแนะนาในการดาเนินชีวิต ที่พระเจ้าพอพระทัย ถ้าเราติดตามคาสอนของพระองค์ เราจะมี
ปัญญาและเรี ยนรู้ถึงพระองค์มากยิง่ ขึ้น เราสามารถเรี ยนเพื่อจะได้ความรู้ความเข้าใจ แต่ปัญญาคือการนาความรู้
มาใช้ พระเจ้าทรงต้องการให้เรามีสติปัญญา ปั ญญาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเอง แต่ตอ้ งแสวงหาเหมือนแสวงหาทรัพย์
สมบัติผทู้ ี่แสวงหาก็จะพบ
เราควรทาตามแบบอย่างของคนดีและมีชีวิตถูกต้องต่อพระเจ้า ผูท้ ี่ฉลาดเรี ยนรู้ ทุกสิ่ งเกี่ยวกับพระเจ้า และ
ทาตามคาแนะนาในพระวจนะของพระองค์ นาความรู้มาใช้ในการดาเนิ นชีวิตอย่างถูกต้องโดยแสวงหาทางที่จะ
ทาให้พระเจ้าพอพระทัย เป็ นการแสดงว่าเป็ นคนมีปัญญา

การประกาศ
สิ่งที่เราจะต้องทาในการมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า คือ การต้อนรับพระเยซูพระบุตรของพระองค์ไว้ เป็ นพระ
ผูช้ ่วยให้รอด พระคัมภีร์กล่าวว่า พระเจ้าทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาตายแทนเรา เพราะว่าทรง
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รักเรา คนที่ฉลาดจะรับเอาความรักของพระเจ้า และขอการอภัยโทษบาป มีความปรารถนาที่จะมีพระวิญญาณ
ของพระเจ้าในชีวิตเพื่อ ช่วยให้มีการตัดสินใจที่ถกู ต้อง (ถ้าพี่นอ้ ง ๆ ที่ยงั ไม่เชื่อ เปิ ดโอกาสให้เขารับเชื่อ)
กิจกรรม
1.ทากิจกรรมร่ วมกัน ให้แยกชั้นเรี ยนเป็ นกลุ่มๆ ละ 2-3 คน ให้คุยกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้
ปัญญา ครู จะแยกกระดาษที่มีเรื่ องเล่าเกี่ยวกับเด็กคริ สเตียนคนหนึ่งชื่อ ปรี ชา ปรี ชา จะเข้าไปช่วยฤทธิ์ ซึ่งกาลังมี
ปัญญาโดยใช้ปัญญาอย่างไร เรื่ องมีดงั นี้ ปรี ชาได้ยนิ เด็กหลายคนกาลังซุบซิบกัน และชี้มือไปที่ฤทธิ์ ฤทธิ์แต่งตัว
สะอาดเรี ยบร้อยแต่เขาเป็ นเด็กยากจน บางทีก็ไม่มีเงินซื้ออาหารกลางวันทานเหมือนเด็กคนอื่นๆ ปรี ชารู้ดีว่าฤทธิ์
ยากจน เพราะพ่อของฤทธิ์ถกู รถชนตายเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้ว และแม่ของเขายังหางานทาไม่ได้ เพื่อนๆ
พูดเยาะเย้ยฤทธิ์ให้ปรี ชาฟัง ปรี ชาไม่รู้จะทาอย่างไรดี ให้แต่ละกลุ่มเสนอความคิดเห็นว่า ปรี ชาควรจะแก้ปัญหา
โดยใช้ปัญญาอย่างไร?
2.ให้แยกกลุ่มๆละ 2-3 คน แจกกระดาษดินสอให้แต่ละกลุ่ม บอกวิธีที่จะได้ปัญญามาให้มากที่สุดที่จะมาก
ได้ ให้เวลาประมาณ 5 นาที ต่อจากนั้นให้ครู เขียนวิธที่นอ้ ง ๆ บอกบนกระดานแล้วอภิปรายถึงเหตุผลต่างๆ
3.ทาโมบาย ตามคาแนะนาในกิจกรรมประจาเทอม
4.ทาแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด สุ ภาษิต 4 : 5
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บทที่ 2 จงมีความเมตตา
ข้ อท่ องจา
“บุคคลผูต้ ิดตามความชอบธรรม และความเมตตาจะพบชีวิตและความชอบธรรมกับเกียรติยศ” สุ ภาษิต
21:21

เป้าหมาย
สอนให้รู้ว่าความหมายเมตตา เป็ นสิ่ งสาคัญในความสัมพันธ์ของเราต่อพระเจ้า และต่อมนุ ษย์ดว้ ยกัน
หนุนใจให้นอ้ งๆมีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 3:3 , 4, 11: 17 , 12:25 , 14 : 21 , 16: 24, 19 : 22 , 21:21

ข้ อคิดสาหรับครู
“ จงมีเมตาต่อกัน” เป็ นคาสัง่ ที่เรามักจะใช้ในชีวิตประจาวัน ในบางครั้งบางคราวเท่านั้น แม้ว่าสามันสานึ ก
บอกว่าควรจะแสดงความเมตตา แต่ดูเหมือนว่าบางคนไม่ได้นาสิ่งเหล่านั้นมาใช้เลย
บางทีเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจถึงความสาคัญของการมีเมตตา บทเรี ยนอาทิตย์น้ ี จะมีขอ้ พระคัมภีร์เป็ นพื้นฐาน
ที่จะช่วยเสริ มสร้างชีวิตของเด็กๆให้มีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น

นาสู่ บทเรียน
ต่อคา “ เมตตา” แจกกระดาษดินสอให้นอ้ งๆเติมคาหรื ออักษรต่อจากที่มีอยูแ่ ล้วให้ได้ความหมายจากคาว่า
“ เมตตา” เรี ยงอักษรตามยาวดังนี้ (ตัวอย่าง )

บทเรียนจากพระคัมภีร์
การมีเมตตาเป็ นสิ่งสาคัญหรื อไม่? (รอคาตอบ) พระคัมภีร์บอกว่า ความเมตตาเป็ นสิ่ งสาคัญเราต้องจาไว้
เสมอว่าการเป็ นคนที่มีความเมตตาจะทาให้พนระเจ้าพอพระทัยในชีวิตเรา แสดง 2-1 เช่นการแสดงความเมตตา
ต่อสัตว์เลี้ยง
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“อย่าให้ ความจงรักภักดี (ความเมตตา) และความชื่อสัตย์ทอดทิง้ เจ้า จงผู้มนั ไว้ที่คอของเจ้า จงเขียนมันไว้
ที่แผ่นจารึกแห่ งหัวใจของเจ้า” (สุภาษิต 3: 3) พระบัญญัติ 10 ประการถูกจารึ กไว้บนแผ่นศิลาเพื่อให้ชาวอิสราเอล
ประพฤติและปฏิบตั ิตาม ส่ วนคาว่า “จงผูกมันไว้ที่คอ .... และเขียนมันไว้ที่แผ่นจารึ กแห่งหัวใจ” ไม่ได้หมายความ
ว่าเอาตัวหนังสือนั้น มาแขวนคอหรื อเขียนบนดวงใจจริ งๆ แต่หมายความว่า พระเจ้าต้องการให้เรามีความเมตตา
และความสัตย์ซื่ออยูใ่ นชีวิตของเราตลอดเวลาไม่ใช่เป็ นครั้งเท่านั้น แต่ให้เราประพฤติ และแสดงออกทางบุคลิก
ของเราเป็ นเลือดเป็ นเนื้ อของเราโดยไม่มีการเสแสร้ งเหมือนกับสิ่ งนี้ ได้บนั ทึก อยู่บนดวงใจของเราตลอดเวลา
สุภาษิต 11: 17 กล่าวว่า “ผู้มคี วามเอ็นดูย่อมให้ ประโยชน์ แก่ ตน แต่ ผู้ที่ดุร้ายก็ทาให้ ตัวเองเจ็บ” หมายความว่า
เมื่อเรามีความเมตตาเราก็เป็ นที่ชอบใจของคนอื่น แต่ถา้ ดุร้ายคนอื่นก็ไม่ชอบ ถ้าเราพูดกับคนอื่นไม่ดี แต่ถา้ ดุร้าย
คนอื่นก็ไม่ชอบ ถ้าเราพูดกับคนอื่นไม่ดี ก็ไม่เป็ นผลดีกบั เรา เพราะคนอื่นจะเห็นว่าเราเป็ นคนโหดร้าย บางคนไม่
อยากเป็ นเพื่อนกับคนอย่างนั้น เราจะมีความสัมพันธ์กบั คนอื่น ดี ข้ ึ น เมื่อแสดงความเมตตาต่อเขา เราจะต้อง
แสดงออกถึงความเมตตาอย่างไรบ้าง
1.แสดงความเมตตาด้ วยคาพูด คาพูดของมนุษย์สามารถบ่งบอกถึงความรู้สึกได้ ถ้ามีบางคนเสียใจหรื อความทุกข์
เราสามารถให้ค าพูดปลอบใจเขา แสดง 2-2 น้องๆเคยใช้คาพูดที่ดีที่แสดงถึงความเป็ นมิตรกับใครบ้าง ? (รอ
คาตอบ) เช่นเคยพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่ยา้ ยมาใหม่ ที่บางทีเขาอาจจะเหงาหรื อว้าเหว่ หรื อให้ความเป็ นเพื่อนกับ
เพื่อนที่เข้าเรี ยนใหม่ดว้ ยการนั่งคุยกับเขา เป็ นต้น ในบางครั้ งเราต้องระวังคาพูดของเราด้วยซึ่งอาจจะมีคาพูด
บางอย่างที่เราพูดไปแล้ว ทาให้คนที่ฟังหรื อคนที่กาลังสนทนากับเราอยูเ่ สียใจหรื อ ไม่ชอบในคาพูดของเราโดยที่
เราไม่ต้งั ใจ เราต้องรี บขอโทษเขาทันที เพราะเมื่อเราพูดไปแล้วเราจะเรี ยกคาพูดนั้นกลับมาไม่ได้ แสดงภาพ 2-3
มีคาพูดหนึ่งกล่าวว่า “ก่อนที่เราจะพูดเราเป็ นนายแต่พอพูดไปแล้วคาพูดมาทาร้ายเราได้ ถ้าบางคนพูดไม่ดีกบั
เรา พระคัมภีร์บอกให้เรายกโทษให้เขา ขอพระเจ้าช่วยให้ลืมสิ่ งที่คนนั้นพูดกับเรา เอเฟซัส 4 ข้อ 32 บอกว่ า “
ท่ านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้ กนั เหมือนดังที่พระเจ้าได้ ทรงโปรดอภัยโทษ ให้ แก่ท่านใน
พระคริสต์น้ัน”
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ขอพระเจ้าช่วยให้เรามีวาจาที่เต็มไปด้วยความเมตตาเสมอ ถ้ารู้สึกว่าอยากจะพูดบางสิ่งที่ไม่ดีออกมา ก็ให้
เงียบอย่าพูดและอธิษฐานในใจ การอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเงียบๆ ในใจจะช่วยให้เรามีใจสงบขึ้น พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ทรงต้องการทางานในชีวิตของเรา เพื่อช่วยให้เรามีชยั ชนะต่อการมีท่าทีไม่ดีต่อคนอื่น
บางครั้งเมื่อบางสิ่งเกิดขึ้นที่ไม่เป็ นไปตามที่เราต้องการ ถ้ามีบางคนมาพุดดีๆ หรื อปลอบใจเราๆรู้สึกดีข้ ึนใช่
ไหม ? ดูเหมือนว่าปัญหาที่มีอยูน่ ้ นั ก็เป็ นเรื่ องเล็กน้อย เมื่อมีคนมาช่วยทาให้เราสบายใจสุภาษิต 12 : 25 บอกเรา
เกี่ยวกับความเศร้า (อ่านสุภาษิต 12:25)
เมื่อเรามีความกระวนกระวาย เราก็มีความหนักอกหนักใจลึกๆภายใน แต่พอมีคนมาพูดหนุ นใจให้กาลังใจ
จิตใจของเราก็ชุมชื่นขึ้น พระเจ้าทรงชี้ให้เราเข้าใจโดยทางพระวจนะว่า ไม่เพียงแต่เราจะมีความสุขเท่านั้น แต่เรา
ควรจะใช้คาพูดที่มีความเมตตา เพื่อจะทาให้ผอู้ ื่นมีความสุขหรื อความสบายใจด้วย
น้องๆเคยรู้จกั บางคนที่ดูเหมือนว่า เขามีความสุ ขตลอดเวลาไหม? เมื่อได้อยู่ใกล้ชิดกับคนประเภทนั้น ก็
พลอยมีความสุขไปด้วยใช่ไหม? เราสามารถใช้คาพูดของเรา เพื่อจะทาให้คนอื่นมีความสุขได้
2.แสดงความเมตตาด้ วยการทาให้ คนอืน่ มีความสุ ข เราต้องแสดงความเมตตาต่อทุกคนสุภาษิต 14 :21 บอกว่า
“บุคคลที่ดูหมิ่นเพื่อนบ้านของตนก็เป็ นบาป แต่บุคคลทีเอ็นดูคนยากจนก็อยูเ่ ป็ นสุข”
เราควรจะมีความเมตตาต่อทุกคนรวมทั้งเพื่อนบ้านของเราด้วย พระเจ้าขอให้เราแสดงความเมตตาต่อคน
ยากจนด้วยเช่นกัน เราจะช่วยเหลือเขาเท่าที่เราจะทาได้ เราจะให้เท่าที่เราสามารถให้ได้ คนทัว่ ไปต้องการการ
เป็ นมิตรเท่าๆ กับการช่วยเหลือทางด้านวัตถุสิ่งของ ถ้าเราต้องการจะมีความสุข เราต้องมีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น ถ้า
เราไม่มีความเมตตาต่อผูอ้ ื่น พระคัมภีร์บอกว่าเราดูหมิ่นเขาเหล่านั้น นั้นคือความบาป
(อ่านสุภาษิต 16: 24) คานี้หมายความว่าอย่างไร? (ให้เวลาตอบคาถาม)
คาพูดอ่อนหวานเปรี ยบเสมือนน้ าผึ้งที่หยดจากรวง มันมีรสหวานและทาให้เราชื่นใจ บางคนเอาน้ าผึ้งผสมใน
น้ าชา เพื่อจะช่วยให้มีสุขภาพดีเมื่อเป็ นหวัด คาพูดอ่อนหวานมีผลต่อร่ างกายเหมือนยาอายุวฒั นะ ทาให้มีกาลังใจ
ในการดาเนินชีวิต

18

3. การแสดงความเมตตาต่อคนเจ็บป่ วย
คนเจ็บป่ วยที่อยูใ่ นโรงพยาบาล และหมดหวังว่าจะหายโรค จะรู้สึกดีข้ ึนเมื่อมีคนมาเยี่ยมเยียนปลอบใจพูดคุย
ด้วยคาพูดที่อ่อนโยน หรื อนัง่ อ่านหนังสือให้ฟัง หรื อซื้อของมาเยีย่ มเป็ นกาลังใจให้คนป่ วย ช่วยหยิบของให้ หรื อ
พาคนป่ วยเข้าห้องน้ า สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็ นการแสดงความเมตตาที่จะช่วยเหลือเขาได้ เพื่อให้คนเจ็บป่ วยมีกาลังใจ
และรู้ว่ามีคนห่วงใยเขาอยู่ สิ่งสาคัญที่เราเป็ นคริ สเตียนควรทาก็คือการอธิษฐานเผือ่ เขาให้หายเร็ วๆ
ความเมตตาเป็ นสิ่งสาคัญต่อพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่า คนยากจนที่มีความปรารถนาอยากจะช่วย และ
แสดงความเห็นใจต่อคนอื่นที่มีความต้องการ ดีกว่าคนร่ ารวยที่พูดว่าเขามาสามารถจะช่วยเหลือคนอื่นได้เพราะ
นั้นเป็ นการพูดมุสา โคโลสี 3: 12 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นในฐานะที่เป็ นพวกซึ่งพระเจ้ าทรงเลือกไว้ เป็ นพวกที่
บริสุทธิ์และเป็ นพวกซึ่งพระเจ้าทรงเลือกไว้ เป็ นพวกที่บริสุทธิ์และเป็ นพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปราณี
ใจอ่อนสุ ภาพ ใจอดทนไว้นาน” เมื่อเราแสดงความรักเมตตาปราณี ต่อคนอื่น พระเยซูคริ สต์ทรงพอพระทัยจะทรง
ประทานชีวิตและเกียรติให้แก่เรา

ข้ อท่ องจา
ในข้อท่องจาบอกเราถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ผทู้ ี่ดาเนินตามความชอบธรรม และมีความเมตตา(ให้อ่านสุ ภาษิต
21 ข้อ 21 ด้วยกัน และท่องจาหลายๆเที่ยว) “บุ คคลผูต้ ิ ดตามความชอบธรรมและความเมตตาจะพบชี วิต และ
ความชอบธรรมกับเกียรติยศ”
ไม่มีผใู้ ดมีความเมตตากรุ ณาที่ยงิ่ ใหญ่สูงสุดเกินกว่าพระเจ้า พระองค์มีความเมตตาตลอดไปเป็ นนิ ตย์ อิส
ยาห์ 54 :8 ,10 บอกเราว่า แม้ชนชาติอิสราเอลจะหันหลังให้พระเจ้า พระองค์ยงั ทรงแสดงความเมตตาต่อเขา พระ
เจ้าทรงตรั สว่า แม้ว่าทุกสิ่ งทุก อย่างจะเสื่ อมสลายไป แต่ความเมตตากรุ ณานิ รัน ดร์ ของพระองค์น้ นั ยังเป็ นอยู่
เหมือนเดิมในเวลานี้ดว้ ยพระองค์ทรงเป็ นพระเจ้า ที่เต็มด้วยความรัก พร้อมที่จะแสดงความเมตตาต่อเราเสมอ การ
ที่พระองค์ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวลงมาวายพระชนม์ บนไม้กางเขนเพื่อเรา นั้นเป็ นการแสดงถึงความรักที่
ยิง่ ใหญ่สูงสุดของพระองค์
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น้องๆเคยแสดงความใจร้ายต่อคนอื่นๆไหม? บางที่เราอาจปกพร่ องที่เราไม่ได้แสดงความรักต่อผูอ้ ื่นรอบๆ
เรา เป็ นน้ าพระทัยของพระเจ้าที่คริ สเตียนทุกคน จะต้องมีความเมตตากรุ ณา ขึ้นอยูก่ บั เราเองว่าจะเริ่ มต้นอย่างไร?
อธิษฐานขอการช่วยเหลือมาจากพระเจ้า และเราจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุ ณา
ขอให้ทุกคนก้มศีรษะ และให้นาอธิษฐานดังนี้ “ ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สาหรับความรัก นิ
รันดร์ของพระองค์ เรารู้ว่าความเมตตาเป็ นสิ่งสาคัญ ในการมีความสัมพันธ์กบั คนอื่นขอทรงโปรดช่วยให้เราทุก
คนมีความเมตตาต่อคนที่อยูร่ อบๆเราด้วย ในพระนามพระเยซูคริ สต์อาเมน”
การประกาศ
หนุนใจให้นอ้ งๆแสดงความเมตตาต่อผูอ้ ื่นในอาทิตย์น้ ี แม้ว่าต่อคนที่ใจร้ายต่อเขา แนะนาให้เข้าไปหาคนที่
ยังไม่เชื่อพระเจ้า และนาเขาเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความรัก ถ้ามีในบางคนในชั้นเรี ยนยังไม่ได้เป็ นคริ สเตียน ช่วย
ชักชวน และแนะนาเขาให้ตอนรับพระเยซูไว้ เป็ นพระผูช้ ่วยของเขาในเวลานี้
กิจกรรม
1.ต่อคาแข่งกัน
ให้เขียนข้อท่องจาจากสุภาษิต 19:22 และสุภาษิต 21:21ให้เขียนบนกระดาษแข็งโดยแยกเป็ นคาๆ ถ้ามีเด็กๆ
หลายคนก็ให้ทาหลายๆชุด ใส่ขอ้ ท่องจาแต่ละชุดไว้ในถุ ง หรื อกล่องเขย่าให้ปนกัน แบ่งเด็กๆเป็ นทีมให้ต่อคา
แข่งกันโดยหยิบคาจากกล่องคนละแผ่น (หรื อ 2 แผ่นถ้ามีเด็กน้อยคน) นาไปต่อกันทีละคนๆจนครบและถูกต้อง
ทีมไหนทาสาเร็ จก่อนนั้นชนะ
2.ทาที่แขวนลูกบิดประตู
ให้เตรี ยม กระดาษแข็ง กรรไกร ดินสอ และดินสอสี และแบบลูกบิด (ดูตวั อย่าง)
ให้เด็กทาที่แขวนลุกบิด ประตู โดยใช้แม่พิมพ์ทาบแล้วเอาดินสอวาดรู ปแล้วตัดออก ให้เขียนคาว่า “ จงมี
เมตตา” บนที่แขวนนั้น และตกแต่งให้สวยงามตามชอบ นาไปแขวนที่ประตูเพื่อเตือนความจา
3.เขียนคากลอนเรื่ องความเมตตา
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4.ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
1.ความกระวนกระวาย – ถ่วง – ลง- ที่ดี – ชื่นชม
2.จงเมตตาต่อกัน (เอเฟซัส 4 : 32)

21

22

23

24

บทที่ 3 จงเชื่อฟัง
ข้ อท่ องจา
“บุตรของเราเอ๋ ย จงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้า และอย่าละทิ้งคาสัง่ สอนของแม่เจ้า สุภาษิต 6:20

เป้าหมาย
เพื่อจะสอนให้น้องๆรู้ว่า การเชื่อฟัง บิดามารดานั้น เป็ นสิ่ งที่สาคัญ ให้คาแนะนาหนุ นใจให้เขาทั้งหลาย
เคารพนับถือต่ออานาจของบิดามารดา

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 6 :20 , 25,28 เอเฟซัส 6:1-3 โคโลสี 3: 20 ลูกา 2 : 46-52

ข้ อคิดสาหรับครู
เรื่ องของการเชื่อฟังนี้ เด็กบางคนไม่ชอบจะฟัง เขามักจะรู้สึกว่าโตพอแล้วที่จะไม่ตอ้ งเชื่อฟังใคร บางที
อาจจะถูกสัง่ สอนด่าว่า เมื่อถูกบอกว่าให้เชื่อฟัง เด็กหลายคนอยูภ่ ายใต้การบีบคั้น และไม่เคยอยูใ่ นสังคมของคริ ส
เตียนมาก่อน บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องเชื่อฟังใครอาจจะเป็ นครั้งแรกที่เด็กๆจะถามว่าทาไม
จะต้องเชื่อฟัง ดังนั้นแทนที่ท่านจะตอบคาถามก็ควรจะทาอย่างที่ได้แนะนาแล้วว่า ควรจะให้คาแนะนาให้เพียงพอ
ให้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้บทเรี ยนอาทิตย์น้ ีเกิดผลในชีวิตของเขา โดยสอดแทรกเหตุผลของการเชื่อฟัง และ
การเคารพนับพ่อแม่ไปในจิตใจของเขาทั้งหลาย

นาสู่ บทเรียน
(กฎระเบียบ) ให้ติด กระดาษแผ่น ใหญ่บนผนังห้องเรี ยน และเขียนค าว่า “กฎระเบี ยบ” ตัว ใหญ่ๆ เมื่อ
นักเรี ยนเข้าห้องเรี ยนให้แจกกระดาษดินสอ ขอให้แต่ละคนเขียนกฎระเบียบต่างๆในบ้านของเขา ให้เขียนมาก
ที่สุดเท่าที่จะคิดได้เสร็ จแล้วให้ติดกระดาษของทุกคนบนกระดาษแผ่นใหญ่ ใต้หวั ข้อที่เขียนไว้แล้ว
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กฎระเบียบ
- เข้านอนไม่เกินสองทุ่ม
- ทานอาหารเย็นพร้อมกันทุกวัน
- ตื่นนอน 6 โมงเช้า

บทเรียนจากพระคัมภีร์
คุณพ่อคุณแม่เคยขอให้เราทาบางอย่างที่เราชอบทา หรื อคิดว่าไม่จาเป็ นต้องทาบ้างไหม ? ถ้าเคยเราแสดง
ท่าทีอย่างไร ? (ให้อภิปรายสั้นๆ โดยไม่ชกั นาให้เขาทั้งหลายพูดติเตียนพ่อแม่ของเขาเอง)
บางทีพ่อแม่อาจจะบอกให้เราทาบางสิ่งที่เราอยากจะทา ทาด้วยเหตุผลใดก็ตาม เป็ นสิ่งสาคัญมาก เราที่เป็ น
ลุกจะต้องเชื่อฟังบิดามารดาของตน พระเจ้าได้สอนเราผ่านทางพระคัมภีร์อย่างไรบ้าง?
1.บุตรจะต้องนบนอบเชื่อฟังบิดามารดา
เอเฟซัส 6:1-3 กล่าวว่า “ ฝ่ ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตนในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เพราะการ
กระทาอย่างนั้นเป็ นการถูก” “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” นี่เป็ นพระบัญญัตติขอ้ แรก ที่มีคาสัญญาของพระ
เจ้ารวมอยูด่ ว้ ยคือ “เพื่อเจ้าจะได้ไปดีมาดีและมีอายุยนื นานที่แผ่นดินโลก” “จงนบนอบเชื่อฟังบิดามารดาของตน
ในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า และจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า ” หมายความว่าอย่างไร? (รอคาตอบ ) หมายความว่า
บุตรจะต้องเชื่อฟังพ่อแม่ของตนประพฤติตามคาสัง่ สอนของท่าน เพราะว่าท่านทั้งสองได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น
ผูป้ กครองดูแลเรา ดั้งนั้นเราที่เป็ นลูกต้องยอมอยูใ่ ต้เป็ นผูป้ กครองดูแลเราดังนั้น เราที่เป็ นลูกต้องยอมอยูใ่ ต้อานาจ
และเชื่อฟังท่าน เพราะการกระทาเช่นนี้เป็ นการถูกและเป็ นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า ในพระบัญญัติ 10 ประการ
ข้อที่ 5 ได้กล่าวเช่นกันว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า...” นั้นแสดงให้เราเห็นว่าหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่
มีความสาคัญที่ถกู ต้อง เคารพเชื่อเสียง ยกย่องให้เกียรติพ่อแม่ของเรา การกระทาเช่นนี้จะมีผลทาให้เรามีชีวิตที่ดี
และอายุยนื นานบนแผ่นดินโลก ซึ่งเชื่อว่าเป็ นความปรารถนาของมนุ ษย์ทุ กคนที่จะมีอายุยืนนาน ในบางครั้งถ้า
พ่อกับแม่มีความคิด เห็น ขัด แย้งกัน ในเรื่ องของเรา เช่ น พ่อแม่เห็น ว่าเราน่ าจะทาเรื่ องนี้ ได้และแม่เห็น ว่าไม่

26

สมควรที่จะทา ท่านทั้งสองมีความเห็นและเหตุผลต่างกันเราจะทาอย่างไร? (รอคาตอบ) สิ่งสาคัญก็คือ เราไม่ควร
ถือโอกาสทาตามใจตนเอง ถ้าคาตอบออกมาไม่เป็ นที่พอใจเรา เราในฐานะที่เป็ นคริ สเตียนควรอธิษฐานขอให้เรา
เชื่อฟังและไม่ด้ือรั้น รอฟังคาตอบที่ท่านทั้งสองจะตกลงกันได้ เพื่อเราจะไม่ข่มขื่น หรื อทาลายความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวของเราเอง โดยการเชื่อฟังบิดามารดา จะทาให้มีความสัมพันธ์ต่อครอบครัวของเราเอง
โดยการเชื่อฟังบิดามารดา จะทาให้มีความสัมพันธ์ต่อครอบครัวแน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น ถ้าเราเป็ นคริ สเตียน แต่พ่อ
แม่ไม่เป็ นและห้ามไม่ให้เราไปโบสถ์ เราควรจะทาอย่างไรดี ? (รอคาตอบ) แสดงภาพ 3-1 เราควรอธิบายให้คุณ
พ่อคุณแม่เข้าใจว่าการไปเรี ยนรวี หรื อการไปโบสถ์เป็ นสิ่งที่ดีเพราะจะได้เรี ยนในสิ่งที่ดี เพื่อที่จะนาไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิตที่ดีในอนาคตและเราไม่ได้ไปเกเรที่ไหนการที่เราไปร่ วมนมัสการพระเจ้ากับพี่น้องคริ สเตียนคนอื่นๆ
เป็ นการพบปะสามัคคีธรรมกัน ไม่ใช่เป็ นการมัว่ สุม ถ้าพ่อแม่ไม่เชื่อใจก็ถือโอกาสซักชวนให้ท่านไปโบสถ์ กับ
เรา ให้ท่านได้เห็นกับตาเพื่อท่านจะได้วางใจว่าเราเข้าไปหาสิ่งที่ดีไม่เสียหายอะไรถ้าท่านยอมไปกับเราก็ถือเป็ น
การประกาศกับท่านด้วย อีกประการหนึ่งที่เราจะทาได้ก็คือ เราจะต้องระมัดระวังความประพฤติในแต่ละวันที่ได้
แสดงถึงการเชื่อฟังและให้เกียรติท่านในทุกสถานการณ์ ให้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราดีข้ ึน การ
อธิษฐานขอให้พระเจ้าเปิ ดทางให้เราในทุกหนทุกทางที่เราจะทา
ในบางครั้งถ้าเรามีโอกาสได้ไปโบสถ์ เราจะต้องพิจารณาคาสัง่ ของพ่อแม่ให้ดี ตัวอย่าง เช่น ถ้าคุณแม่ขอให้
เราดูแลน้องที่ไม่สบาย ในเวลาที่เราตั้งใจว่าเราจะไปเรี ยนรวีที่โบสถ์ เราก็ควรจะเชื่อฟังท่านเพราะเป็ นสิ่ งจาเป็ น
ที่เราจะต้องทา โดยการเชื่อฟังคาแนะนาของพระเจ้าทางพระวจนะของพระองค์ และทาตามคาสั่งของพ่อแม่เป็ น
การแสดงให้พ่อแม่เห็นความรักที่เรามีต่อท่านจากชีวิตของเรา เป็ นการเป็ นพยานถึงความรักของพระเยซูคริ สต์
ด้วย
(อ่าน โคโลสี 3:20 ) การเชื่อฟังทาให้พระเจ้าพอพระทัย พระคาของพระองค์กล่าวว่า เมื่อเราเชื่อฟังเราจะ
เป็ นที่ชอบใจต่อมนุษย์ และต่อพระเจ้า
2.พระเยซูเชื่อฟังบิดามารดา
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เมื่อพระเยซูมีพระชนม์ได้ 12 ปี ได้เดินทางไปกรุ งเยรู ซาเล็มกับบิดามารดา เพื่อไปในงานเลี้ยงปั ศกา เมื่อ
เสร็ จพิธีแล้วครอบครัวก็เดินทางกลับ แต่พระเยซูยงั ที่เยรู ซาเล็ม เพราะว่ามีผคู้ นเดินทางมากมาย บิดามารดาของ
พระองค์จึ งไม่ได้สัง เกตเลี้ย งปั ศกา เมื่อเสร็ จ พิ ธีแล้ว ครอบครั ว ก็เดิ น ทางกลับ แต่ พระเยซูย งั อยู่ที่เ ยรู ซาเล็ม
เพราะว่ามีผคู้ นเดินทางมากมาย บิดามารดาของพระองค์จึงไม่ได้สงั เกตว่าพระเยซูมิได้เดินทางกลับมาในกลุ่มคน
เหล่านั้นด้วย เขาคิดว่าบางทีพระเยซู อาจเดินมาในกลุ่มของญาติหรื อเพื่อนฝูง ภายหลังซึ่งทราบว่าพระเยซูไม่ได้
อยูใ่ นกลุ่มเดินทางทั้งสองเดินทางกลับไปเยรู ซาเล็ม อีกเพื่อตามหาพระเยซูท้ งั สองได้พบพระเยซูในพระวิหาร
กาลังฟังและถามคาถามพวกธรรมาจารย์อยู่ เมื่อบิดามารดาถามว่าทาไมอยู่ที่นี่ ? พระเยซูตรัสว่าท่านไม่รู้หรื อว่า
ฉันกาลังทาธุระของพระบิดาพระเจ้าผูส้ ถิตอยูใ่ นสวรรค์ ถึงอย่างนั้นพระเยซูก็ยอมเชื่อฟังที่จะเดินทางกลับไปกับ
บิดามารดาของพระองค์ พระคัมภีร์บอกว่า พระซูยอมเชื่อฟังบิดามารดา และทรงจาเริ ญขึ้นในด้านสติปัญญา ใน
ด้านร่ างกาย เป็ นที่ชอบจาเพาะพระเจ้าและต่อมนุษย์ดว้ ย (ลูกา 2: 46-52)
เราเรี ยนรู้จากแบบอย่างของพระเยซู ที่ทาให้พระเจ้าพอพระทัย เมื่อเราเชื่อฟังผูป้ กครองเราก็จะเป็ นที่ชอบ
ใจของมนุษย์ดว้ ย แสดงภาพที่ 3-2
3.การเชื่อฟังทาให้ เราได้ รับการปกป้อง
เหตุผลอีกประการหนึ่งที่เราต้องยอมอยูภ่ ายใต้การปกครองของบิดามารดานั้น คือ การได้รับการปกป้ อง
ดูแล (อ่านสุ ๓ษิต 6: 20 ถึง 23)เป็ นการอธิบายว่า เมื่อเราเชื่อฟังคาแนะนาของบิดามารดา บ่อยครั้งจะช่วยให้เรา
ได้รับการปกป้ องคุม้ ครองหลีกเลี่ยงจากภัยอันตราย และเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้น แสดงภาพ 3-3
ข้ อท่ องจา
ขอให้ท่องข้อท่องจาด้วยกันหลายเที่ยว ข้อท่องจาของอาทิตย์น้ ีกล่าวว่า จงเชื่อฟังตามคากล่าวของบิดา และ
อย่าดื้อดึง (หรื อหลงลืม)ต่อคาสัง่ สอนของมารดา จงจดจาสิ่งที่ท่านสัง่ สอนไว้ในใจและจดจาคาแนะนาไว้เสม
คาว่า “จงรักษาบัญญัติของพ่อเจ้าและอย่าละทิ้งคาสัง่ สอนของแม่เจ้า มัดมันไว้ในใจของเจ้าเสมอ ผูกมัน
ไว้ที่คอของเจ้า” (สุภาษิต 6:20-21) หมายความว่า เราจะต้องจดจาคาแนะนาและกฎระเบียบต่างๆ ของบิดามารดา
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เหมือนกับว่าได้เขียนไว้บนดวงใจ เพื่อจะอยู่ดว้ ยทุกเวลา เมื่อบิดามารดาบอกเราในการดาเนิ นชีวิตที่ถูกต้อง เรา
จะต้องจาได้ว่าท่านพูดว่าอย่างไร
4.การเชื่อฟังคาพยานที่ดี
กฎระเบียบและคาแนะนาสัง่ สอนของพ่อ แม่ ทาให้เรามีความคิดที่ดี มันจะมีอิทธิพลต่อกา
แสดงออกและการกระทาของเรา เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องตัดสินใจ ในเรื่ องบางเรื่ องคาแนะนาเหล่านั้น จะ
ช่วยเราให้ตดั สินใจได้อย่างถูกต้อง และคนอื่นที่เห็นจะประทับใจในการเชื่อฟังของเราต่อพ่อแม่ คาแนะนาเป็ นสิ่ ง
สาคัญในการดาเนินชีวิต สุภาษิต 6 :22, 23 บอกให้ให้เรารู้ว่า ถ้าเราเชื่อฟังคาแนะนาจะช่วยนาเราในทุกสิ่ งที่เราทา
คาแนะน าสั่งสอนว่าอะไรผิด อะไรถูก จะน าทางตลอดชี วิต ของเรา เราไม่ต ้องประสบกับความทุ ก ข์หรื อภัย
อันตราย ถ้าเราติดตามคาแนะนาที่ดีสุภาษิต 6:28 ถามว่า “ ผู้ใดที่เดินบนถ่ านที่ลุกโพลงโดยไม่ให้ เท้ าของเขาถูกไฟ
ลวกได้ หรือ?” หมายความว่าถ้าสามัญสานึกบอกเราว่า ไม่ทาให้บางสิ่งบางอย่างเราไม่ควรจะทา แต่ถา้ เราขืนทาเรา
ก็จะได้รับบทเรี ยนที่เจ็บปวด หรื ออีกประการหนึ่งถ้าหนึ่งถ้าเราเดินบนถ่านที่ลุกโพลงเท้าของเราก็จะถูกไฟไหม้
เรารู้ดีและไม่ควรจะทดลองเราจะเรี ยนรู้ได้อย่างไร? เราเคยได้ยนิ คาสัง่ สอนของพ่อแม่ต้งั แต่เล็กๆ ว่าสิ่งนี้จะทาร้าย
เรา หรื อว่าเราจะเลือกเอาทางลาบาก โดยไม่ยอมฟังคาแนะนาสัง่ สอนแล้วในที่สุดก็ถกู ทาลาย การฟังคาแนะนาสั่ง
สอนของพ่อแม่ ทาให้เรามีโอกาสปลอดภัยได้มาก ท่านรู้และเข้าใจสิ่งที่เราไม่รู้ ท่านได้เรี ยนรู้และมีประสบการณ์
มาก่อนเรา และสามารถสัง่ สอนเราได้เมื่อพ่อแม่ตีสอนเรา จงจาไว้ว่าท่านไม่ตอ้ งการให้เราถูกทาร้ายหรื อทาผิด
แบ่งปันคาพยาน
(ให้โอกาสที่เด็กๆ จะแบ่งปันคาพยานถึงการที่ได้รับการช่วยเหลือ เนื่ องจากเชื่อฟังคาสั่งสอนแนะนาจาก
พ่อแม่ บางทีครู อาจจะเป็ นพยานก่อน เพื่อจะช่วยให้เด็กมีความกล้า) ให้อ่านสุ ภาษิต 6 :24 ,25 คาเหล่านี้ เตือนเรา
ให้ระมัด ระวังการคบคนที่ จ ะทาให้เราเสื่ อมเสี ยทางศีลธรรม เมื่อพ่อแม่ห้ามไม่ให้เราไปไหนมาไหนกับคน
เหล่านั้น จงฟังให้ดี คาแนะนานั้นอาจจะช่วยปกป้ องเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้น หรื อนาเราเข้าไปในความยุง่ ยากต่างๆ ถ้า
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เราไม่ยอมฟังอีกไม่นานเราต้องเสี ยใจ เมื่อพ่อแม่เตือนเราเกี่ยวกับการคบเพื่อน เป็ นสิ่ งที่จะกระทบกระเทือนถึง
อนาคตของเรา จงจาคาแนะนาของพ่อแม่ในการคบเพื่อนสนิท ถ้าเชื่อฟังก็จะทาให้เกิดความยินดี
การเชื่อฟังและเคารพนับถือสิทธิอานาจของพ่อแม่ และยอมรับการตีสอนต่างๆ เป็ นสิ่งที่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงพอพระทัย และอวยพรให้เรามีสนั ติสุข
การประกาศ
ให้ปิดชั้นเรี ยนโดยการอธิษฐานสั้นๆ ถ้าใครที่ยงั ไม่ได้รับเชื่อ ครู จะถือโอกาสนี้ ชกั ชวน และแนะนาให้เขา
ตัดสินใจต้อนรับพระเยซูผทู้ ี่สามารถช่วยเขาทั้งหลายให้เชื่อฟัง และมีชีวิตที่มีความสุข
กิจกรรม
1.เล่นเกมส์หาคาก่อนเด็กเข้าห้องเรี ยน ให้ครู เขียนคาแต่ละคาของข้อท่องจา สุ ภาษิต 6 : 20บนกระดาษแข็ง
ขนาด 3 นิ้ว คูณ 5นิ้ว แล้วเอาไปติดซ่อนไว้ตามใต้เก้าอี้ของนักเรี ยน เมื่อทุกคนเข้าชั้นเรี ยนเรี ยบร้อยแล้ว ให้แต่ละ
คนค้นหาคาที่ซ่อนไว้ถา้ ใครพบที่เก้าอี้ของใคร คนนั้นต้องรี บเอากระดาษนั้นออกมายืนหน้าชั้นแล้วคนอื่นๆ ที่หา
พบก็จะตามกันมาเรี ยนคาให้ครบ และถูกต้อง
2.ทาอักษรประดิ ษ ฐ์ ค าว่า “จงเชื่ อฟั งพ่อแม่ ” ให้เตรี ยมกระดาษวาดเขี ยนสี เขี ย ว ถ้ว ยใส่ สี พลาสติ ก สี น้ า
หนังสือพิมพ์ และสิ่งที่ใช้กดเป็ นพิมพ์ เช่น ด้ามปากกาหรื อดินสอที่ไม่ใช้ เมื่อทาเสร็ จจะเป็ นดังนี้ (ดูรูป)
3.ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
นบนอบ , เชื่อฟัง , การถูก , เกียรติ , พระบัญญัติขอ้ แรก , พระสัญญา , ไปดีมาดี
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บทที่ 4 จงระวังคาพูด
ข้ อท่ องจา
“คาพูดอ่อนหวาน ช่วยละลายความโกรธเกรี้ ยวไห้หายไป แต่คากักขฬะเร้าโทสะ” สุภาษิต 15:1

เป้าหมาย
สอนให้รู้ว่าคาพูดของเราเป็ นเครื่ องมือที่มีอานาจและมีอิทธิพลต่อผูพ้ ดู และผูฟ้ ังในทางที่ดีและไม่ดี หนุน
ใจให้นอ้ งๆ ระมัดระวังคาพูดของเขาให้ดี

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 4:24, 12:17-19, 15:1, 2, 4, 16:28, 26:20-28 ยากอบ 3:1-12

ข้ อคิดสาหรับครู
เด็กๆ มีโอกาสได้รับการถูกกดดันหลายด้าน เขาต้องการที่จะเป็ นส่วนหนึ่งของคนส่วนมาก บางที
ต้องการเป็ นที่ยอมรับ เด็กๆ ได้รับการทดลองมากในเรื่ องซุบซิบนินทาคนอื่น มีท่าทีกระทบกระทัง่ และขยายเกิน
ความจริ ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเขา เมื่อเด็กๆ เห็นเพื่อนๆ ทาสิ่งเหล่านี้ บางทีก็ยากที่เขาจะรู้จกั ควบคุม
คาพูดของตนเอง และมักจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยูเ่ ป็ นประจา
ในสัปดาห์น้ ี ให้เน้นความจริ งที่ว่าทุกสิ่งที่เราพูดออกมานั้น มีอานาจและมีอิทธิพลต่อผูอ้ ื่น ถ้าเราจะเป็ น
พยานที่ดี เพื่อพระเยซู เราต้องระมัดระวังคาพูดของเราเป็ นพิเศษว่า จะต้องเสริ มสร้างและหนุนใจคนอื่น เตือนให้
เด็กๆ เข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดเป็ นสิ่งสาคัญ ทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์

นาสู่ บทเรียน
เกมส์ใบ้ ก่อนเริ่ มบทเรี ยนให้แจกกระดาษ ดินสอแก่เด็กๆ และเขียนบนกระดาษว่า เกมส์ใบ้ ห้ามใช้คาพูด
ให้ใช้ท่าทางหรื อเขียนในกระดาษ เมื่อต้องการบอกบางสิ่งบางอย่างแก่คนอื่น คือ คุยเป็ นภาษาใบ้หรื อภาษา
หนังสือ แทนการใช้ภาษาพูดและให้แต่ละคนคุยกันโดยไม่พดู แต่ทาให้คนอื่นเข้าใจ
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
น้องๆ ลองคิดดูซิว่า โลกนี้จะเป็ นอย่างไร หากว่ามนุษย์อยูร่ ่ วมกันโดยไม่พดู ชีวิตของเราจะแตกต่างกว่าที่
เป็ นอยูใ่ นเวลานี้ไหม? (รอคาตอบ) การพูดคุยกันเป็ นปัจจัยสาคัญในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน ถ้า
สมมุติว่าเราเป็ นใบ้ไม่สามารถพูดได้ เราก็จะจัดอยูใ่ นประเภทคนพิการ โลกคนพิการที่พดู ไม่ได้เป็ นโลกที่เงียบ
ขาดชีวติ ชีวา น้องๆ อยากจะเล่นกีฬาเงียบๆ โดยไม่ใช้เสียงไหม? ไม่มีการแสดงออก ไม่มีกองเชียร์ หรื อไม่มีคน
บอกว่าจะเล่นอย่างไร การเล่นกีฬาแบบนี้ คงจะทาให้เราหมดสนุกแน่ๆ คาพูดที่เราพูดออกไป อาจจะทาให้ผฟู้ ังมี
ความรู้สึกหลายๆอย่าง อาจจะรู้สึกมีความสุข ได้รับกาลังใจ คาหนุนใจหรื ออาจจะรู้สึกขัดข้องใจ โกรธ เป็ นต้น
เราจะรู้สึกอย่างไร ถ้ามีคนชมว่าเราเรี ยนเก่ง (รอคาตอบ) คาพูดที่เกี่ยวกับตัวเรานั้นมีผลต่อความรู้สึกของเรา
โดยตรง กษัตริ ยซ์ าโลมอนผูไ้ ด้รับการดลใจจากพระเจ้า ได้เขียนพระธรรมสุภาษิต พระองค์ทรงเป็ นผูม้ ีสติ ปัญญา
เป็ นเลิศ เป็ นที่น่ายกย่องแก่คนทัว่ โลก พระองค์ทรงรู้วิธีในการใช้คาพูด เมื่อเราอ่านพระธรรมสุภาษิต เราจะเห็นว่า
พระเจ้าได้สอนเราถึงโทษและผลดี ที่เราจะได้รับในคาพูดของเรากับคู่สนทนา ซึ่งเราจะศึกษาพระวจนะของพระ
เจ้าด้วยกันดังนี้
1.ให้ระวังเรื่ องการซุบซิบนิ นทา (สุภาษิต 26:20-22) ให้เราฟังเรื่ องตัวอย่างนี้ ซึ่งเป็ นคาพูดของมิตร
เกี่ยวกับเจตน์เพื่อนบ้านคนใหม่ของเขา
มิตรและเด็กๆ หลายคนที่อยูบ่ า้ นใกล้กนั มักจะพากันมาเล่นฟุตบอลในสนามใกล้ๆ บ้านลุง ลุงดาที่อยู่
บ้านฝั่งตรงข้ามเคยมาสอนและให้คาแนะนาแก่เด็กกลุ่มนี้ ในการเลือกฟุตบอลเสมอ วันหนึ่งลุงดาได้พาเจตน์ซ่ึง
เป็ นเพื่อนคนใหม่มา เพื่อให้รู้จกั กับมิตรและเด็กคนอื่น มิตรได้ชวนเจตน์ให้ร่วมเล่นฟุตบอลด้วย เจตน์จึงได้เป็ น
หัวหน้าทีมร่ วมกับมิตร เพราะเจตน์เคยเล่นฟุตบอลมาก่อน
แสดงภาพ 4-1 วันหนึ่งเมื่อเลิกเล่นฟุตบอล ทั้งมิตรและเจตน์ก็เดินกลับบ้านด้วยกัน มิตรจึงเอ่ยถามว่า
ทาไมเจนต์จึงย้ายจากกรุ งเทพมาอยูส่ ระบุรี กรุ งเทพเจริ ญกว่าทาไมจึงย้ายมาอยูบ่ า้ นนอก เจตน์เมื่อถูกถามอย่างนั้น
ก็กม้ หน้าแสดงอาการถอนหายใจ เหมือนคนมีปัญหาหนักใจ เขามองหน้ามิตรเพื่อจะชัง่ ใจว่า ควรจะเล่าให้ฟัง
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หรื อไม่ ในเรื่ องครอบครัวของเขา ในที่สุดเขาจึงพูดกับมิตรว่า เขามีเรื่ องความลับส่วนตัวที่จะบอกว่าเหตุใด
ครอบครัวเขาต้องย้ายมาที่สระบุรี แต่มิตรต้องสัญญาว่าจะไม่บอกให้ใครรู้เรื่ องเด็ดขาด มิตรก็รับคา เจตน์จึงเล่าว่า
พี่ชายของเขาเป็ นคนเกเรติดยาเสพติด และมีคดีฆ่าคนตาย ตอนนี้ กาลังติดคุกอยู่ คุณพ่อของเขาเป็ นข้าราชการ
ผูใ้ หญ่ตาแหน่งสูง

จึงรู้สึกอับอายและเสียชื่อเสียงมาก จึงขอย้ายมาทางานที่สระบุรีซ่ึงคนไม่รู้จกั เรื่ องราวใน

ครอบครัวของเขา แต่ต่อมาไม่นานมิตรก็เปิ ดเผยเรื่ องนี้ออกไปให้เพื่อนสนิทคนหนึ่งฟัง และท้ายที่สุดก็เล่าต่อๆ
กันไป จนทุกคนรู้เรื่ องของเจตน์ และไม่อยากเข้าทีมเล่นฟุตบอลกับเจตน์ที่มีพี่ชายติดคุก
น้องๆ คิดว่าเจตน์มีความรู้สึกอย่างไร? (อภิปราย)
ในเหตุการณ์เช่นนี้ ทาให้กษัตริ ยซ์ าโลมอนเขียนสุภาษิต 26:20-22 (ให้เด็กๆ อ่าน) มิตรทาให้เกิดปัญหา
เพราะเขาไม่เก็บความลับของเพื่อนตามที่ได้สญ
ั ญา นี่คือการพูดซุบซิบนินทาที่จะทาให้คนอื่นเสียใจ หรื อเสีย
ชื่อเสียง บางทีก็มีการทดลองชอบฟังเรื่ องซุบซิบนินทาคนอื่น และผลที่เกิดขึ้นก็คือ การทาลายล้างคนอื่น
ถ้าเราพูดอย่างไม่ระมัดระวัง อยากจะพูดอะไรออกมาโดยไม่ไตร่ ตรอง อาจจะทาให้คนอื่นเจ็บปวดเพราะ
คาพูดของเรา สภษ. 16:28 กล่าวว่า คนตลบตะแลงแพร่ การวิวาท และผูก้ ระซิบก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกัน การ
ซุบซิบนินทาทาให้เพื่อนเราไม่พอใจ เกิดความโกรธและความสัมพันธ์ที่ดีที่เคยมีก็ขาดสะบั้นลง
บ่อยครั้งความโกรธทาให้พดู ไม่ดี อยากจะตะโกนด่าว่าเพื่อน ทาให้อีกฝ่ ายหนึ่ งเสียใจ หรื อเสียหาย ฉะนั้น
ขอให้เราเป็ นคนฉลาดในการพูด ที่จะทาให้ค่สู นทนาของเรามีความสุขและมีกาลังใจที่ดี
ข้ อท่ องจา ของสัปดาห์น้ ี กล่าวว่า “คาตอบอ่อนหวานช่วยละลายความโกรธเกรี้ ยวให้หายไป แต่คา
กักขฬะเร้าโทสะ”
ประโยคนี้หมายความว่าอย่างไร? (อภิปราย แล้วท่องจาด้วยกัน) (ดูรูปภาพที่แบบฝึ กหัด)
บางทีก็ไม่ง่ายนัก ที่จะมีความเมตตาต่อผูท้ ี่ร้ายต่อเรา แต่พระเจ้าจะทรงช่วยถ้าเราอธิษฐานขอต่อพระองค์
ชีวิตของเราจะเป็ นพยานที่ดี เพื่อพระองค์ ถ้าเราจะใช้คาพูดที่มีความเมตตาต่อผูท้ ี่ร้ายต่อเรา
2.จงพูดความจริง
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สุภาษิต 10:18-21 เราควรจะระมัดระวังคาพูดของเรา คือ ต้องพูดความจริ งเสมอ ซาโลมอนกล่าววถึง เรื่ อง
นี้ไว้มากมาย (สุภาษิต 15:4, 26:28) ดูเหมือนว่าหลายครั้งการพูดโกหก เพื่อจะปิ ดบังบางสิ่งบางอย่างก็ง่ายกว่า การ
ยอมรับผิด อย่างไรก็ดี การโกหกไม่มีความถูกต้องแน่นอน
น้องๆ คงได้ยนิ หรื อเคยพูดเล่นกันบ่อยๆ ไหม? ผลออกมาเป็ นอย่างไรบ้าง? และคนส่วนมากหมายความ
ว่าอย่างไร เมื่อเขาพูดว่าพูดเล่น (อภิปราย) บางครั้งเราไม่รู้ว่าที่เขาพูดมานั้นเป็ นเรื่ องจริ งหรื อเล่น การพูดเล่น
อาจจะหมายถึงการแกล้งพูดหรื อเป็ นเรื่ องโกหก
พระเจ้าถือว่าการโกหกมากหรื อโกหกน้อยไม่มีความแตกต่างกัน

เพราะว่าทั้งสองเป็ นการโกหกทั้งสิ้น

ฉะนั้นการที่เราจะพูดเล่นๆ กับใครที่ไหน เพราะว่าผลการพูดเล่น จะทาให้เกิดความเสียหายมาก
ให้ดูเรื่ องราวประกอบคาอธิบายดังนี้ อ้อมและเจนเป็ นเพือ่ นบ้านกัน เคยไปไหนมาไหนด้วยกันบางครั้ง
แต่ไม่ค่อยสนิทสนมกันมาก
เช้าวันหนึ่งอ้อมโทรศัพท์ถึงเจนขอให้เจนมาหาเธอสักครู่ หนึ่ง แต่เจนไม่อยากไปเธอรู้ว่า ตอนบ่ายคุณแม่
จะไปตลาดและขอให้เธอเลี้ยงน้อง เธอจึงบอกอ้อมว่าเธอไม่ว่าง เพราะวันนี้เธอต้องเลี้ยงน้อง ขอโทษด้วย เมื่อวาง
หูโทรศัพท์แล้ว เธอก็คิดในใจว่า ฉันไม่ได้โกหก ก็ฉนั ต้องเลี้ยงน้องจริ งๆ นี่
น้องๆ เห็นด้วยกับเหตุผลของเจนไหม? เจนพูดความจริ งหรื อเปล่า (อภิปราย)
แม้ว่าเจนจะต้องเลี้ยงน้องตอนบ่าย แต่เธอบอกกับอัอมในทานองว่า ในขณะที่ออ้ มโทรมานั้น เธอกาลัง
เลี้ยงน้องอยู่ เจนพูดไม่จริ งที่ทาให้ออ้ มเข้าใจอย่างนั้น เพราะว่าเธอสามารถจะไปหาอ้อมได้ เพราะเป็ นตอนเช้า
และไปประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น เป็ นตอนบ่ายที่เธอต้องเลี้ยงน้องไม่ใช่ช่วงตอนเช้า
3.การควบคุมลิน้
(ยากอบ 3:1-12) แสดงภาพ 4-3
อัครสาวกคนหนึ่งของพระเยซูกล่าวว่า “มนุษย์จะเป็ นคนดีรอบคอบ ถ้าเขาสามารถควบคุมลิ้นของเขาไว้
ได้”
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ยากอบกล่าวว่า เราสามารถควบคุมม้าได้ โดยใส่บงั เหียนในปากมัน เรื อที่บรรทุกของหนักๆ ก็ยงั สามารถ
ควบคุมได้โดยหางเสือเล็กๆ และสัตว์ทุกชนิดในโลกสามารถทาให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมของมนุษย์ได้ แต่มนุษย์
ไม่สามารถควบคุมลิน้ ของตนเองได้ (อ่านยากอบ 3:7-8) และนี่เป็ นความจริ ง ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวังคาพูด
ของเราให้ดี
มีทางใดบ้างที่จะสามารถควบคุมลิ้นของเรา ให้พดู ในสิ่งที่ถกู ต้องได้
มีทางเดียวคือ ต้องรับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ที่จะช่วยควบคุมคาพูดของเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูไว้
เป็ นองค์พระผูช้ ่วยให้รอด พระวิญญาณบริ สุทธิ์จะช่วยเราทั้งในด้านความคิดและคาพูด ถ้าเราจะยอมมอบให้
พระองค์ควบคุมชีวติ พระองค์จะทรงช่วยให้เราเป็ นคนสุขุมเยือกเย็นและมีคาพูดที่อ่อนโยน แทนคาพูดที่แข็ง
กระด้างหรื อหยาบคาย พระองค์ทรงหนุนใจ ให้เราเป็ นคนสัตย์ซื่อจริ งใจ และใช้คาพูดต่อผูอ้ ื่นด้วยความเมตตา
แต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่เรามีพระวิญญาณบริ สุทธิ์คอย

เราไม่สามารถควบคุมคาพูดด้วยตนเองได้
ช่วยเหลือเรา
การประกาศ

ให้โอกาสบางคนที่จะอธิษฐาน ขอพระเจ้าช่วยควบคุมลิ้นหรื อคาพูด ให้มีความไวต่อการทรงนาของพระ
วิญญาณบริ สุทธิ์ในขณะที่สอนบทเรี ยนนี้
กิจกรรม
1.ให้เด็กแต่งกลอนเกี่ยวกับการใช้คาพูดตัวอย่างเช่น ต่อกลอน อันอ้อยตาลหวานลิ้น แล้วสิ้นซาก แต่ลม
ปากหวานหู ไม่รู้หาย
2.ทากิจกรรมในแบบฝึ กหัดของนักเรี ยน
เฉลยแบบฝึ กหัด
3. พูดนินทา

พูดเล่น

พูดหยาบคาย
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โกหก

บทที่ 5 จงเป็ นมิตร
ข้ อท่ องจา
“ มิตรสหายก็มคี วามรักอยูท่ ุกเวลา และพี่นอ้ งก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก” สุภาษิต 17:17

เป้าหมาย
ช่วยให้เด็กเข้าใจถึง พลังของมิตรภาพที่แท้จริ ง และหนุนใจให้เขาทั้งหลายพัฒนาความเป็ นมิตรที่มี
ความหมายและดารงอยูต่ ลอดไป โดยอาศัยพื้นฐานจากพระวจนะของพระเจ้า

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 17:17 , 19:4-6 , 27:6 ,10 ซามูเอล 18: 5-7 , บทที่ 17 ,19 : 1 -7 , 20 : 1-42 ปัญญาจารย์ 4:9,10 ,
ยอห์น 15:13 ลูกา 15 :11 – 32

ข้ อคิดสาหรับครู
เพื่อนมีความสาคัญต่อเราทุกคน ผูท้ ี่ตอ้ งการเพื่อนมากที่สุดก็คือเด็กวัยนี้ เขาเริ่ มจะคบเพื่อนฝูงในวงกว้าง
ออกไป และการเข้ากลุ่มกันก็ถือเป็ นเรื่ องสาคัญมากขึ้น แต่กระนั้นพวกเขาก็ยงั ไม่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ถึงเรื่ อง
ของการเป็ นมิตรหรื อเป็ นเพื่อนอย่างแท้จริ ง
บทเรี ยนอาทิตย์น้ ี ได้มุ่งจุดสนใจที่สาคัญไปยังการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ในความเป็ นเพื่อน และการหา
เพื่อน ช่วยให้เด็กๆเข้าใจว่ามิตรภาพที่แท้จริ งนั้นไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั สิ่งของ หรื อการกระทาของคนบางคน หรื อขึ้นอยู่
กับชนิดของบุคคลแต่คุณสมบัติส่วนตัวของบุคคลแสดงให้เห็นคุณสมบัติหรื อลักษณะของการเป็ นมิตร

นาสู่ บทเรียน
“ลักษณะของเพื่อน” ขอให้นอ้ งๆเขียนหัวข้อว่า “เพื่อนคือ........” และให้เติมคุณสมบัติต่างๆของความเป็ น
เพื่อน อาจจะรวมทั้งสิ่งที่สามารถทากับเพื่อน หรื อสิ่งที่คุยกันเป็ นต้น
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ใช้เวลาสักครู่ ที่จะคิดถึงลักษณะ หรื อคุณสมบัติต่างๆของเพื่อนที่ดี อะไรคือคุณสมบัติของเพื่อนที่ดี? ให้เด็ก
บอก และเขียนลงบนกระดาน คุณสมบัติที่ดีนอ้ งๆ เขียนนั้นมีอยูใ่ นชีวิตของเรากี่ขอ้
บางครั้ งเราคิ ด ถึงความเป็ นเพื่อนในด้านเดี ย ว เรามักจะมีค วามต้องการให้ค นอื่น คิ ด ถึง และทาบางสิ่ ง
บางอย่างต่อเราฝ่ ายเดียว แต่สิ่งสาคัญควรจะเข้าใจว่า การเป็ นเพื่อนกันนั้นจะต้องเป็ นการกระทาต่อกันทั้งสองฝ่ าย
เราไม่ควรหวังแต่จะให้คนอื่นเอาใจใส่เรายินดี และอย่างยุติธรรมแต่ฝ่ายเดียว ถ้าเราไม่ยินดีหรื อมีน้ าใจตอบแทน
เขาบ้าง ก็ไม่เป็ นการถูกต้อง
พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวถึงเพื่อนและความเป็ นเพื่อนหรื อมิตรภาพไว้ ในข้อท่องจาอาทิตย์น้ ี ให้พดู ถึง
คุณค่าของการมีเพื่อนคือ “มิตรสหายก็มีความรัก อยู่ทุกเวลา พี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่ วยเหลือกันในยามทุกข์ ยาก”
(สุภาษิต 17:17)
ข้ อท่ องจา แสดงภาพ 5-1
(ให้ท่องข้อท่องจาด้วยกันหลายๆเที่ยว) แล้วถามว่า มีใครเข้าใจความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้หรื อเปล่า
พระเจ้าทรงประทานสติปัญญาแก่กษัตริ ยซ์ าโลมอน ที่จะเข้าใจความเป็ นเพื่อนที่แท้จริ งก็คื อ เพื่อนที่จะอยู่
ด้วยทุกเวลา ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนเป็ นพี่นอ้ งกัน เพื่อนเช่นนี้จะเป็ นเพื่อนร่ วมสุ ขและทุกข์ดว้ ยกัน มีความ
รักให้กนั เสมอ คนที่เป็ นพี่นอ้ งกันถึงแม้ว่าในบางครั้งจะมีการทะเลาะกันบ้าง แต่พอหายโกรธกันแล้วก็จะรักกัน
เหมือนเดิม
น่าเสียใจบางคนที่เราเรี ยกว่า “ เพื่อน” เขาจะระเหยหรื อหายไป เมื่อความร้อนหรื อความทุกข์ยากมาถึง เขา
จะเป็ นเพื่อนที่ดีเมื่อทุกสิ่งอยูส่ ุขสบายเมื่อปัญหามาถึงเขาก็พากันหายหน้าไปหมด เราจะต้องดูตวั อย่างของเพื่อน
ในลูกา 15:11- 32 แสดงภาพ 5-2 เป็ นเรื่ องบุตรน้อยหลงหาย เขามีเพื่อนฝูงมากมายเมื่อเขามีเงิน อาจจะมีเพื่อน
มากจนนับไม่ถว้ นเมื่อเงินหมดเพื่อนก็หมด ไม่มีแม้แต่สกั คนที่เขาเผชิญอยู่ ให้เราอ่านสุภาษิต 19: 4-6 ด้วยกัน
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พอมีเงินมากมายเพื่อนฝูงก็เยอะแยะมากมายดังฝูงผึ้งแต่พอเงินหมด หรื อยากจนลงเพื่อนๆก็พลอยหมดไป
ด้วย เพื่อนที่เราได้มาด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรื อด้วยงานเลี้ยงไม่ได้เป็ นหลักประกันว่าเราไม่ได้เพื่อนที่แท้จริ ง
นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอื่นที่มีอิทธิพลต่อการหาเพื่อนด้วย เช่นการมีเกียรติยศชื่อเสียง ทาให้มีเพื่อนมากมาย เป็ นต้น
การเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปอาจจะถือว่าเป็ นสิ่งมีค่ามาก การอยากเป็ นเหมือนคนอื่นและเป็ นที่ยอมรับ หรื อ
เป็ นที่ยกย่องของคนส่วนมาก โดยเฉพาะในโรงเรี ยนเป็ นสิ่งสาคัญมาก เด็กบางคนยอมทาทุกอย่างเพื่อจะเข้าอยูใ่ น
กลุ่ม แม้ว่าบางทีจะต้องทาลายชื่อเสียงของตัวเอง หรื อวงศ์ตระกูลก็ตามเขากลัวว่าถ้าไม่ทาอย่างนั้น เขาอาจจะไม่
เป็ นที่ยอมรับของคนอื่น เมือเขากลายเป็ นคนกว้างขวางแล้ว เขาก็เริ่ มปลีกตัวออกจากเพื่อนเก่าๆ
ให้คิดดูดีๆ ถ้าคนที่คิดว่าเขาเป็ นเพื่อนแต่ไม่ยอมรับเราเมื่อเราทาสิ่งที่ถกู ต้อง เราสมควรจะเป็ นเพื่อนกับเขา
หรื อไม่? (อภิปราย)
เมื่อเราเป็ นคริ สเตียนเราต้องมีขอ้ ผูกมัดต่อพระเจ้า และต่อคนอื่นที่จะตั้งมัง่ อยู่ในสิ่ งที่เรารู้ว่าถูกต้อง โดย
ไม่คานึงถึงว่าใครจะคิดหรื อพูดอะไรน้องๆรู้ไหมว่าทาไม? เมื่อเราตั้งมัน่ อยูค่ นอื่นจะนับถือเรามากกว่าที่เราจะเข้า
ไปอยูใ่ นกลุ่ม โดยสูญเสียการเป็ นพยานที่ดี
เพื่อนแท้จะต้องตั้งมัน่ อยูด่ ว้ ยกัน แม้ว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับอาจจะต้องเจ็บใจ หรื อถูกทอดทิ้งแต่ตราบใดที่
ยังมีคนตั้งมัน่ อยูร่ ่ วมกับเรา เราก็สามารถยืนอยูไ่ ด้ น้องๆเคยมีเพื่อนอย่างนั้นไหม? และเธอเป็ นเพื่อนประเภทนั้น
สาหรับคนบางคนไหม?
กษัตริ ยซ์ าโลมอนใช้คาพูดแปลกๆในสุ ภาษิต 27:6 ที่แสดงถึงลักษณะสาคัญของการเป็ นเพื่อน พระองค์
เขียนว่า “บาดแผลที่มิตรทาก็สุจริ ต แต่การจูบของศัตรู น้ นั มากเกินความจริ ง” หมายความว่าอย่างไร?
คาว่า “บาดแผล” จะตีความหมายเป็ น “การติเตียน” “ห้ามปราม” หรื อวิพากษ์วิจารย์” ซาโลมอนบอกว่า
เพื่อนแท้อาจจะพุดบางอย่างทาให้เราเจ็บใจชัว่ ครู่ แต่จะช่วยได้บางสิ่งบางอย่างคาวิพากษ์วิจารณ์ดว้ ยความรักจาก
เพื่อนจะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่ดีข้ ึน เราควรจะยอมฟังผูท้ ี่อยู่ใกล้ชิดเรา บางครั้งเขาอาจจะ
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มองเห็นปัญหา หรื อการแก้ปัญหาโดยที่เราเองไม่รู้หรื ออาจคิดไม่ถึง เราควรพิ จารณาให้ดีว่าใครคือเพื่อน ที่แท้
ของเราและไม่ควรโกรธหรื อต่อว่าเขาที่ ตักเตือนเราไม่ให้ทาสิ่งผิด (สุภาษิต 27:10)
อี ก ประการหนึ่ ง ซาโลมอนได้เ ตื อ นให้ เ ราระวัง ผู้ที่ อ าจแสดงความรั ก ต่ อ เรา หรื อจู บ เราหรื อ
ประจบประแจงเรา เพื่อจะได้ผลประโยชน์จากเราบางคนอาจจะไม่สัตย์ซื่อ หรื อเสแสร้งว่าเป็ นเพื่อนของเรา ที่
เขาแสดงออกอย่างนั้น ก็เพื่อจะได้ผลประโยชน์จากเราเพื่อนแท้น้ นั จะต้องสัต ย์ซื่อจริ งใจและไว้ใจได้อย่าง
แท้จริ ง
ตัวอย่างของความเป็ นเพื่อนจากพระคัมภีร์มีดงั นี้
เรื่ องดาวิดกับโยธาน แสดงภาพ 5-3
ดาวิดและโยธานมีความสัมพันธ์ฉนั ท์เพื่อนต่อกันอย่างแน่นแฟ้ น และเป็ นแบบอย่างที่เราควรจะทาตาม ให้
เราพิจารณาดูว่าทาไมท่านทั้งสองจึงเป็ นมิตรสหายที่แท้จริ งต่อกันได้ ทั้งๆที่เมื่อทั้งสองพบกันครั้งแรกแต่ละคนมี
ตาแหน่งหรื อมีฐานะที่แตกต่างกันมาก ดาวิดเป็ นคนเลี้ยงแกะ ส่ วนโยธานเป็ นโอรสของกษัตริ ย ์ ความร่ ารวย
ชื่อเสียงหรื อการเป็ นคนกว้างขวางเกี่ยวข้องกับการเป็ นมิตรแท้หรื อเปล่า? (รอคาตอบ)
ดาวิดได้รับอะไรก่อนที่เขาและโยนาธานจะได้เป็ นเพื่อนกัน ? (อ่าน 1 ซมอ. บทที่ 17) คร่ าวๆ หลังจากฆ่า
โกลิอทั แล้วดาวิดก็ได้รับเกียรติมากขึ้น (ดู 1 ซามูเอล 18:5-7) ทาให้ดาวิดเป็ นที่รู้จกั และเป็ นที่นับถือว่าเป็ นผูน้ า
ทางการทหาร สิ่งนี้มีผลกระทบต่อความรู้สึกของโยนาธารอย่างไร ? (รอคาตอบ)
โยนาธารเป็ นโอรสองค์โตของกษัตริ ยซ์ าอูล เพราะฉะนั้นเขาต้องเป็ นผูส้ ื บราชสมบัติต่อไปเมื่อซาอูลสิ้ น
พระชนม์ โยนาธานเข้าใจดีว่าพระเจ้าได้แต่งตั้งให้ดาวิด เป็ นผูน้ าชนชาติอิสราเอลต่อไป นี่ เป็ นผลกระทบต่ อ
มิตรภาพของทั้งสองหรื อไม่ ? (ซามูเอล 19 : 1-7 และ 20:1-42) ไม่มีเลยมิตรภาพของทั้งสองคน ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของความรั ก ความนับถือ และการยกย่องอย่างจริ งใจ ความเป็ นเพื่อนของเขาทั้งสองก็ลึก ซึ่ง มากจนกระทั่ง
สามารถตายแทนกันได้
พระเยซูทรงเรี ยกมิตรภาพชนิดนี้ว่าอะไร (ขอให้อ่าน ยอห์น 15:13)
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นามาใช้ ในชีวติ
ลองคิดถึงเพื่อนของน้องๆเอง เราจะรู้สึกอย่างไรถ้าสมมติว่าเพื่อนรักของเราเป็ นคนมีชื่อเสี ยง เล่นกีฬาเก่ง
หรื อทาทุ กอย่างถูกต้องหมดที่ โรงเรี ยนและเราสู้เ ขาไม่ได้เลย ? หรื อถ้าเราเป็ นผูท้ ี่อยู่เหนื อกว่าเพื่อนจะทาให้
มิตรภาพของเรา และเพื่อนเปลี่ยนไปไหม?
การเป็ นเพื่อนและการพัฒนามิตรภาพเป็ นสิ่งสาคัญ เราทุกคนต้องการเพื่อน เราต้องการการสนับสนุนและ
ความห่วงใยจากเพื่อน (อ่านปัญญาจารย์ 4:9,10) ในบางครั้งถ้าเรารู้สึกอย่างไร?(รอคาตอบ) สิ่ งสาคัญที่เราควรจะ
จดจาไว้ก็คือ การพัฒนาหรื อการเสริ มสร้างมิตรภาพนั้นต้องมีส่วนประกอบกันสองฝ่ าย โดยมีความเคารพต่อสิทธิ
ความรู้สึกและความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมทั้งต้องมีความสัตย์ซื่อจริ งใจ ไว้ใจ และจงรักภักดีรวมอยู่ดว้ ย เมื่อ
มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ มิตรภาพอันนั้นจะตั้งมัน่ อยูต่ ่อปัญหาและการขัดแย้งต่างๆ
สิ่งแรกที่ตอ้ งทาใน การเสริ มสร้างมิตรภาพที่ถาวรคือจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ถกู ต้องกับมิตรสหายผูย้ งิ่ ใหญ่
ที่สุดเสียก่อน ท่านผูน้ ้ นั คือพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเป็ นแบบอย่างของเพื่อนที่ดี ที่สุด พระเยซูทรงห่ วงใยเรา
จนกระทัง่ ยอมตายเพื่อความบาปของเรา และไม่เคยปล่อยให้เราอยูค่ นเดียวทรงสถิตอยูก่ บั เราทุกเวลา
การประกาศ
ในวันนี้ถา้ มีใครที่ยงั อ้างว้างและรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียว และปรารถนาที่จะมีเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดในชีวิตที่
สถิตอยูก่ บั เราตลอดเวลาคือพระเยซูคริ สต์แล้วละก็ เราสามารถต้อนรับพระองค์เข้ามาในจิตใจของเราได้ โดยการ
เชื่อและวางใจในพระองค์
กิจกรรม
1. “ เกมส์หาเพื่อนใหม่” แจกกระดาษดินสอให้แต่ละคน ขอให้เขียนชื่อตนเอง วันเกิดสิ่ งที่ชอบ เช่นดนตรี
กีฬา งานอดิเรก และอื่นๆ เสร็ จแล้วใส่ ลงในกล่ อง ให้แบ่งชั้นเรี ยนออกเป็ น 2 พวก พวกแรกให้แต่ละคนหยิบ
การ์ดจากกล่องคนละแผ่น และไปตามหาคนที่มีชื่ออยู่ในการ์ ดนั้น แล้วพูดคุยทาความรู้จกั กัน อาจจะแยกเพศ
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หญิงกับเพศหญิง เพศชายกับเพศชายก็ได้ ตามความพอใจของนักเรี ยน เกมส์น้ ีจะช่วยให้นักเรี ยนมีโอกาสฝึ กฝน
ที่จะเป็ นมิตรกับคนอื่น และรู้จกั กันดีข้ ึนในชั้นเรี ยน
2.ให้เขียนจดหมายถึงเพื่อนที่ไม่ได้มาเรี ยน ในอาทิตย์น้ ี อาจจะแบ่งชั้นเป็ นกลุ่มช่วยกันเขียนแล้วลงชื่อ
ด้วยกัน หรื อรวมกัน 2-3 คน เขียนหนึ่งฉบับแล้วแต่ว่าจะต้องเขียนกี่ฉบับ และอาจจะเขียนถึงผูใ้ หญ่ในคริ สตจัก ร
ที่ไม่สามารถมาโบสถ์ได้หรื อถึงบางคนที่อยูใ่ นโรงพยาบาล ตอนท้ายกระดาษควรจะเขียนข้อพระคัมภีร์ที่คิดว่าจะ
หนุ น ใจ และมีประโยชน์ ต่ อผูร้ ั บด้ว ย อาจจะแต่ งเติ มกระดาษให้สวยงามตามสมควร และต้องส่ งไปจริ งๆ
ตรวจสอบที่อยูข่ องผูร้ ับให้ถกู ต้องและติดแสตมป์ ด้วย
3.ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
1.)มิตรสหายก็มีความรักอยูท่ ุกเวลา และพี่นอ้ งเกิดมา ก็เพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก สุภาษิต 17:17
2.) 1. ไว้ใจ 2. สัตย์ซื่อ 3. มีใจเอื้อเฟื้ อ 4. เป็ นเพื่อน 5. ซื่อตรง
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บทที่ 6 จงมีใจถ่ อม
ข้ อท่ องจา
“ ความเย่อหยิง่ ของคนนาเขาให้ต่าลง แต่คนที่มีใจถ่อมจะได้รับเกียรติ ” สุภาษิต 29: 23

เป้าหมาย
สอนให้รู้ว่าพระเจ้าทรงยกย่องผูท้ ี่ มีใจถ่อม หนุ นใจให้น้องๆ เสริ มสร้างตนเอง ให้มีท่าทีที่สุภาพอ่อน
น้อมถ่อมตน

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 13 : 10 , 15 ,33, 16 :18, 18 : 12 , 25 : 6, 7, 29:23 ,ดาเนียล 4: 1-37

ข้ อคิดสาหรับครู
การมีใจถ่อมไม่ใช่การทาตัวให้ต่าลงหรื อน่ าเวทนา การปฏิเสธตนเองไม่ทาให้เป็ นที่น่านับถือมากขึ้ น
ไม่ใช่เป็ นการทาตัวให้มีคุณค่าด้อยลง การถ่อมตัวไม่ใช่การพูดว่า “โอ้ ฉันไม่สามารถจะทาสิ่งนี้ได้หรื อว่าคุณดีกว่า
ฉันเยอะ” อย่างนี้ ไม่เรี ยกว่าการถ่อมใจนั้นเป็ นท่าที ที่มีความชื่นชมกับตัวเองอย่างสัตย์ซื่อ และห่ วงใยต่อสิ ทธิอนั
ถูกต้อง และความรู้สึกของผูอ้ ื่น
พระเยซูสอนว่าเราจะต้องคิดถึงคนอื่นก่อน คิดถึงตนเอง และอย่าคิดว่าตนสูงกว่าที่ควรจะเป็ นคนที่มีใจ
ถ่อมคิดถึงของประทานและการช่วยเหลือของพระเจ้าในการรับใช้พระองค์ ความสานึกอย่างนี้จะกาจัดความอวด
ตัวและความเย่อหยิง่ ออกไปเขาจะคิดเสมอว่า เขาเป็ นเท่าที่พระคุณของพระเจ้าต้องการให้เขาเป็ นเท่านั้น

นาสู่ บทเรียน
“การถ่อมใจ” ให้ติดกระดาษโปสเตอร์ แผ่นใหญ่ๆ บนผนังห้องเรี ยนหรื อในที่สะดวกในการเขียน เมื่ อ
เด็กๆเข้าห้องเรี ยน ให้แจกดินสอสีขอให้แต่ละคนเขียนหรื อวาดรู ปแสดงถึงความถ่อมใจ (บนโปสเตอร์ที่เตรี ยมไว้
ให้) ใช้คาจากัดความจากความคิดของเด็กๆ เป็ นการนาการสอนบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
เมื่อเราคิดถึงคนที่มีใจถ่อม เราคิดถึงอะไร? ถ้าเรารู้จกั บางคนที่เราคิดว่าเขาเป็ นคนมีใจถ่อม เขาเป็ นคน
อย่างไร? มีการแสดงออกอย่างไรบ้าง? (อภิปรายควรจะยกเว้นการกล่าวชื่อบุคคล)
คนส่วนใหญ่ที่ยงั ไม่ค่อยมีความเข้าใจเรื่ องการถ่อมใจคิดว่า การถ่อมใจก็คือการทาตัวเป็ นคนยากจน คนหัว
อ่อน ยอมคนอื่น เงียบสงบ และไม่โต้ตอบ บางคนเข้าใจว่า คนที่ถ่อมใจก็เป็ นเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าที่ค นจะ
เหยียบไปยา่ มาได้ และความจริ งจะปรากฏ
เมื่อเราได้เรี ยนรู้การมีใจถ่อมตามแบบฉบับของพระเจ้า เราก็ตอ้ งใช้ความเข้มแข็งอย่างมากที่จะเป็ นคนมีใจ
ถ่อมได้ คนที่มีใจถ่อมไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาเป็ นคนมีใจถ่อม แต่ได้มีการเรี ยนรู้โดยวิธีใดที่จะเป็ นคนถ่อมใจ
จะเข้าใจการถ่อมใจได้ดี เราก็ตอ้ งดูลกั ษณะนิ สัยที่ตรงกันข้าม คือความอวดตัวหรื อเย่อหยิ่ง ดูซิว่าพระ
คัมภีร์พดู ถึงเรื่ องนี้อย่างไรบ้าง?
ความเย่อหยิง่ เป็ นสิ่งชัว่ ร้ายและทาลายมนุษย์และเป็ นเหมือนโรคร้ายชนิ ดหนึ่ ง ความภูมิใจในบางอย่างก็ไม่เป็ น
สิ่งผิด เช่น เราสามารถที่จะมีความภูมิใจ เมื่อสอบได้คะแนนดีหรื อชนะการแข่งขัน สิ่ งนี้ จะทาให้เรารู้สึกชื่นใจ
และพอใจในตัวเองแต่ถา้ ความภูมิใจนั้นทาให้เราเป็ นคนอวดตัวเย่อหยิง่ จองหอง แสดงตนว่าเก่งกว่าใครอย่างออก
นอกหน้า นัน่ แสดงถึงท่าทีที่ไม่ถกู ต้อง (อ่านสุภาษิต 13:10) ได้พดู ถึงปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดจากอวดตัว คืออะไร?
น้องๆเคยทะเลาะกับคนอื่นเพราะไม่ตอ้ งการคาแนะนาจากเขาไหม ? บางทีอาจจะเป็ นคาแนะนาจากพี่ชาย
พี่สาว หรื อคนอื่นที่เราคิดว่าเขาไม่รู้เรื่ องในสิ่งที่เรากาลังทา ? (ขอให้บางคนแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัว)
บางทีก็ยากที่จะรับคาแนะนาจากคนอื่นแต่พระคาของพระเจ้าตรัสว่า คนฉลาด (คนถ่อมใจ)จะกลืนความ
เย่อหยิง่ ของเขา และรับคาแนะนาของคนอื่นหรื อญาติพี่น้อง การยอมรับคาแนะนา จะช่วยให้หลีกพ้นจากความ
เจ็บปวดหรื อความเศร้าโศกภายหลังได้ และเป็ นการแสดงว่าเป็ นคนมีใจถ่อมด้วย
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ความเย่อหยิง่ มักจะนาไปสู่ความพินาศ สุภาษิต 16:18 ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน (ขอให้อ่านข้อนี้ ดงั ๆ)ไม่ได้
หมาย ความว่าความเย่อหยิง่ จะทาลายฝ่ ายร่ างกาย แต่บางทีอาจเป็ นไปได้แต่ค วามเย่อหยิ่งทาลายบุคคลได้ใน
หลายๆทาง
น้องๆคิดว่ามีทางอื่นอีกไหม ที่ความเย่อหยิง่ สามารถทาลายชีวิตของเราได้ ? (อภิปราย) ความอวดตัว และ
เย่อหยิง่ ทาให้เราไม่เป็ นที่นบั ถือของคนอื่น น้องๆชอบอยูใ่ กล้กบั คนที่ชอบคิดถึงหรื อพูดถึงแต่ตวั เองไหม ? ความ
เย่อหยิง่ เป็ นปัญหาที่ทาให้ยากในการเป็ นมิตรที่ดีต่อคนอื่น
ข้ อท่ องจา
ข้อท่องจาอาทิตย์น้ ี ทาให้เห็นความแตกต่างของความเย่อหยิ่งกับการมีใจถ่อม (ให้ท่องข้อท่องจาด้วยกัน )
พระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งในสุภาษิต 18:12 มีความหมายคล้ายกัน “ใจของคนจองหองก่อนถึงการถูกถึงการถูกทาลาย
แต่ความถ่อมใจเดินอยูห่ น้าเกียรติ” เข้าใจง่ายๆ คือกษัตริ ยซ์ าโลมอน กล่าวว่าความเย่อหยิง่ จองหองนาไปสู่การ
ทาลาย แต่การถ่อมใจนาเกียรติมาให้
ให้อ่านดาเนียลบทที่ 4 ด้วยกัน และพิจารณาถึงการที่กษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ได้ฝันประหลาด พระองค์ได้
เห็นอะไร ? (รอคาตอบให้ดูดาเนี ยล 4:10-17)ดาเนี ยลทานายฝันนั้นอย่างไร ? (รอคาตอบให้ดูดาเนี ยล 4 :19-27)
แสดงภาพ 6-1 เนบูคดั เนสซาร์ได้สร้างราชอาณาจักรที่เข้มแข็งมากไม่มีอะไรเสมอเหมือนได้ เขาเป็ นกษัตริ ยท์ ี่มี
อานาจ และสง่าราศีอย่างเหลือล้นเป็ นเหตุทาให้เขาได้เป็ นกษัตริ ยท์ ี่หยิ่งผยอง แม้ว่าเขาจะยอมรับสติปัญญาของ
ดาเนียล เขาก็ไม่ยอมที่จะฟังคาเตือนและสารภาพบาปในเรื่ องความเย่อหยิง่ ของเขา
ในปี ต่อมา เมื่อเนบูคดั เนสซาร์ กาลังเดินเล่นอยู่บนดาดฟ้ าในพระราชวัง จิตใจของเขาก็เต็มไปด้วยความ
ลาพองใจ เขาพูดว่าอย่างไร ? (อ่านดาเนียล 4:30) แสดงภาพ 6-2
เมื่อเนบูคดั เนสซาร์ พูด จบก็มีเสี ยงลงมาจากฟ้ าสวรรค์ว่า “นี่ คื อคาสั่งมาถึงเจ้ากษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์
ราชอาณาจักรได้พรากไปเสียจากเจ้าแล้ว และเจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุ ษย์ และเจ้าจะอยู่กบั สัตย์ในทุ่ง
นา และเจ้าจะกินหญ้าอย่างกับโค จะเป็ นอยูอ่ ย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระจนกว่าเจ้าจะเรี ยนรู้ได้ว่าพระเจ้าผูย้ ิ่งใหญ่
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สูงสุดปกครองอยูเ่ หนือราชอาณาจักรของมนุษย์ และทรงประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผทู้ ี่พระองค์ทรงประสงค์
ที่จะให้ (ดาเนียล 4:31-32) คาว่า “วาระ” อาจหมายถึงปี ที่พระองค์ถูกลงโทษจากพระเจ้า เพราะความหยิง่ ผยอง
ของกษัตริ ยเ์ นบูคดั เนสซาร์ ได้นาความพินาศมาสู่บลั ลังก์ของตน
ให้เรามาดูว่าอะไรเกิดขึ้น เมื่อการตี สอนของพระเจ้าสิ้ น สุ ดลง เนบูคดั เนสซาร์ ได้เข้าใจถึงความผิด ใน
ความหยิง่ ผยองของพระองค์และพระองค์ทาอย่างไร ? (อ่านดาเนียล 4:34 ดังๆ ) เนบูคดั เนสซาร์ได้สรรเสริ ญและ
ถวายเกียรติแด่ ผูเ้ ป็ นกษัตริ ยเ์ หนือกษัตริ ยท์ ้งั ปวงและองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เขารู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่สมควรจะได้รับ
การยกย่องสรรเสริ ญ ไม่ใช่มนุษย์หรื อตัวของพระองค์เอง
เมื่อเนบูคดั เนสซาร์ ได้เรี ยนรู้ถึงความหยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ความปกติของจิตใจของท่านก็ได้กลับสู่สภาพ
เดิมรวมทั้งเกียรติแด่พระมหาราชแห่งสวรรค์ เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ก็ถกู ต้องและมรรคาของพระองค์ก็
เที่ยงธรรม บรรดาผูท้ ี่ดาเนินอยูใ่ นความเย่อหยิง่ พระองค์ทรงสามารถทาให้ต่าลง (ดาเนียล 4:37)
เนบูคดั เนสซาร์ได้เรี ยนบทเรี ยนที่สาคัญในสุ ภาษิต 15 : 33 กล่าวถึง ความยาเกรงพระเจ้าเป็ นการสอนให้
เกิดปัญญาและความถ่อมใจเดินอยูห่ น้าเกียรติ
(อ่าน มัทธิ ว 23:11- 12) พระเยซูทรงตรั สสอนไว้อย่างชัดเจนในค าสอนนี้ ชาวโลกถือว่า มีความสาคัญ
สูงสุดหรื อเปล่า? เปล่าเลย แต่เป็ นตรงกันข้าม คือเขาคิดว่าคนจะยิ่งใหญ่ และมีอานาจโดยการเป็ นนายหรื อทาตัว
อยูเ่ หนือคนอื่น ไม่ใช่การยอมเป็ นผูร้ ับใช้แต่โดยการเป็ นใหญ่ วิธีน้ ีไม่ใช่เป็ นความยิ่งใหญ่ตามพระประสงค์ของ
พระเจ้า แสดงภาพ 6-3
พระเจ้าทรงวัดความเป็ นผูย้ งิ่ ใหญ่จากข้างล่างขึ้นข้างบน ไม่ใช่จากข้างบนลงไปข้างล่างพระองค์ทรงมองดู
การยอมเป็ นที่สองแม้ว่าจะมีสิทธิเป็ นที่หนึ่ง เมื่อเราช่วยเหลือคนอื่นพระเจ้าทรงตรวจดูการกระทาและสาเหตุของ
การช่วยเหลือว่า เพื่อหวังสิ่งตอบแทน เพื่อจะได้รับเกียรติหรื อการยกย่องจากหารกระทานั้นๆหรื อไม่
การถ่อมใจไม่ใช่ เรื่ องง่าย ที่จ ะสร้างหรื อรัก ษาไว้ได้มีก ารกดดัน หลายๆด้าน ที่ทาให้เราพยายามพุ่งตัว
ออกไปข้างหน้า แม้ว่าบางครั้งอาจจะต้องเหยียบย้าคนอื่น แต่สิ่งที่เราจะต้องจดจาไว้ให้ดี คือพระเยซูทรงเป็ น
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แบบอย่างที่ดีที่สุดในการถ่อมใจ พระเยซูทรงเป็ นพระบุตรของพระเจ้าทรงสละทั้งสง่าราศีบนสวรรค์ลงมาอยู่
ท่ามกลางมนุษย์คนบาป ต้องเผชิญกับการถูกเยาะเย้ย และการเข้าใจผิด และในที่สุดต้องได้รับความทุกข์ทรมาน
และความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส และรับความอัปยศอดสูบนไม้กางเขน ที่พระเยซูได้รับสิ่ งเหล่านี้ เป็ นเพราะ
ความเย่อหยิง่ หรื อเปล่า? พระองค์สามารถมีชยั ต่อศัตรู ได้โดยง่าย และสามารถใช้ฤทธิ์อานาจเพื่อพระองค์เสด็จลง
มา เพื่อจะรักและเพื่อจะรับใช้ วันหนึ่ งพระเยซูจะมีชยั ชนะเหนื ออานาจทั้งสิ้ น เหนื อความมืดผูท้ ี่ดาเนิ นชีวิต
สอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์จะรับสง่าราศี และชัยชนะร่ วมกับพระองค์
การประกาศ
อธิษฐานกับเด็กๆขอพระเจ้าทรงช่วยให้เขาทั้งหลายเห็ นคุณค่าของการถ่อมใจ โดยมีความสัมพันธ์ อย่าง
ถูกต้อง ต่อพระเยซูคริ สต์เท่านั้นที่จะทาให้เราเป็ นคนถ่อมใจได้ หนุนใจผูท้ ี่ยงั ไม่เชื่อให้เขารับเอาพระเยซูไว้เป็ น
พระผูช้ ่วยให้รอดของเขา
กิจกรรม
1.เกมส์ จบั คู่
ให้ทาการ์ดเป็ นคู่ที่มีขอ้ ความสอดคล้องกันและตรงกัน ทาจานวนเท่ากับจานวนเด็กในชั้นรวมดังนี้
1.ผูเ้ ขียนหนังสือสุภาษิต คู่กบั ซาโลมอน
2.จงเอาปัญญาและความรอบรู้ คู่กบั สุภาษิต 4 : 5
3.ผูต้ ิดตามความชอบธรรมจะพบชีวิต คู่กบั สุภาษิต 21:21
4.เนบูคดั เนสซาร์ คู่กบั ภูมิใจในอาจของเขา
5.โยนาธาน คู่กบั เพื่อนของดาวิด
6.เพื่อนก็มีความรักทุกเวลา คู่กบั สุภาษิต 17 : 7
7.คาพูดอ่อนหวานละลายความโกรธ คู่กบั สุภาษิต 15 :1
8.บุตรจงเชื่อฟังพ่อแม่ คู่กบั สุภาษิต 6 :20

46

9.จงสัตย์ซื่อ คู่กบั เป็ นพยานที่ดี
10.คาพูดอ่อนหวาน คู่กบั น้ าผึ้ง
11.การเชื่อฟัง คู่กบั แสดงความรัก (ถ้าเด็กมากกว่านี้ ครู จะต้องเพิม่ การ์ดให้มากคู่ข้ ึน)

วิธีเล่น
1.ให้สบั การ์ดปนเปกัน แล้วคว่าด้านที่มีขอ้ ความลงให้ผเู้ ล่นแต่ละคนหยิบขึ้นมา คนละ2ใบ ถ้าไม่พบคู่ให้
วางลงที่เดิม ให้คนถัดไปเล่น ถ้าพบให้เก็บไว้ และมีสิทธิจะเอาการ์ ดใหม่ได้อีก 2ใบ เล่นเวียนกันไปจนกว่ าจะ
ครบคน เมื่อบัตรหมดแล้ว คนที่ได้ค่มู ากเป็ นคนชนะ
2.ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
1.หยิง่ ยโส
2.อวดดี
3.อวดตัว
ก.ในรู ปการ์ตูน ใครเป็ นผูท้ ี่อวดตัว? ใครเป็ นคนให้ความสามารถแก่คุณพ่อ?
ข.ในรู ปที่ 2 ทาไมคาพูดของเจนจึงไม่ถกู ต้อง
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บทที่ 7 จงเลือกให้ ถูก
ข้ อท่ องจา
“จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทาให้วิถีของเจ้าราบรื่ น ” สภษ.3.6

เป้าหมาย
เพื่อสอนให้นอ้ งๆ รู้จกั พิจารณาในการตัดสินใจเลือกกระทาในสิ่งที่ถกู ต้องและเห็นว่าสมควร

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 4:10-27

ข้ อคิดสาหรับครู
ชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยูก่ บั การตัดสินใจ เลือกทางชีวติ ของเขา เขาเป็ นตามสิ่งที่เขาเลือก ทาในสิ่งที่เขา
ตัดสินใจเลือก ตั้งแต่อดีตที่ผา่ นมา เรารู้ดีว่าชีวิตของบางคนต้องพังทลายไปเพราะการตัดสินใจผิด
พระเจ้าทรงห่วงใยการตัดสินใจของเรา พระวจนะที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า คือ พระคัมภี ร์ ซึ่งมี
คาแนะนาเราในการตัดสินใจทุกวัน และให้เราสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลในการตัดสินใจทุกอย่าง พระเจ้าทรง
ต้องการช่วยเราให้ตดั สินใจในสิ่งที่ถกู ต้อง เพื่อเราจะมีความสุขและดาเนินชีวิตไปในทางที่ดี
หนุนใจให้เด็กๆ พิจารณาถึงการตัดสินใจในแต่ละวันของเขา และขอพระเจ้าทรงช่วยให้ตดั สินใจในสิ่งที่
ถูกต้องเสมอ

นาสู่ บทเรียน
“การเลือก” ก่อนเริ่ มชั้นเรี ยนให้ครูนาขนมหลายอย่าง มาวางบนโต๊ะอย่างละเล็กน้อย เมื่อเด็กๆเข้าชั้นเรี ยน
บอกให้เขาเลือกขนมคนละอย่างตามใจชอบ แล้วถามเขาว่า ทาไมจึงเลือกขนมชนิดนั้น หรื อถ้าไม่สามารถจัดขนม
มาให้เลือกได้ ครู อาจจะขอให้เด็กๆ บอกชื่อของอาหารที่เขาชอบมาคนละหนึ่งชนิด
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ชีวิตประจาวันของเราเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่จะเลือกอะไรสักอย่างสาหรับชีวิตของเรา บางเรื่ องก็ยากที่
จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไร? และเลือกอย่างไร? วันนี้เราได้เลือกหรื อตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่ องอะไรบ้าง? (รอคาตอบ
อาจจะเป็ นการเลือกเสื้อผ้า อาหารเช้า และอื่นๆเป็ นต้น)
การเลือกบางอย่างก็ตดั สินใจง่าย แต่บางเรื่ องก็ยงุ่ ยากในการตัดสินใจ แต่การตัดสินใจในเรื่ องของชีวิตอย่าง
ถูกต้องนั้น เป็ นเรื่ องลาบากและสาคัญมาก การตัดสินใจของเราไม่ใช่จะเกี่ยวข้องเฉพาะตัวเราเองเท่านั้น แต่ตอ้ ง
เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ ด้วย
เมื่อเราเป็ นคริ สเตียนเราไม่สามารถที่จะพูดถึงการตัดสินใจอย่างถูกต้องได้ นอกจากจะกลับไปดูพ้นื ฐานของ
การเลือก หรื อการตัดสินใจ มีการตัดสินใจหรื อการเลือกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่จะทาให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์และ
มีความหมาย คือการเลือกอะไร?
1.เลือกที่จะรับพระเยซู
การต้อนรับพระเยซูไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดนั้น ไม่ใช่เป็ นเพียงการตัดสิ นใจที่ดีเท่านั้น แต่เป็ นการการ
ตัดสินใจเดียว ที่จะนาสันติสุขที่แท้จริ งและความพอใจ อิ่มใจมาให้ ทั้งในเวลานี้ และตลอดไป (ถ้าเห็นสมควร
เวลานี้อาจจะเชิญชวนให้บางคนต้อนรับพระเยซู หรื อรอไว้อธิษฐานด้วยกันตอนสอนจบก็ได้)
เมื่อพระเยซูทรงเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา พระวิญญาณบริ สุทธิ์ทรงสถิตอยูใ่ นเรา และเราจะเลือกหรื อ
ตัดสินใจในสิ่ งอื่นๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตของเราในทางบวก และนาพาเราให้ตดั สิ นใจและเลือกในสิ่ งที่ถูกต้องใน
ชีวิต เป็ นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด
2.เลือกที่จะรับใช้ พระเจ้า แสดงภาพ 7-1
เมื่อเราเลือกที่จ ะเชื่ อในพระเยซูคริ สต์เป็ นประการแรกแล้วต่ อไปเราก็เลือกที่จะรับใช้พระเจ้า เป็ นการ
ตัดสินใจที่สาคัญ ถ้าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้อยู่ในชีวิตของเราแล้ว ก็เป็ นไปไม่ได้ที่เราจะเป็ นที่พอพระทัยพระเจ้า
และเป็ นที่ชอบใจของมนุษย์ได้
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การเลือกที่จะรับใช้พระเจ้า ไม่ใช่การตัดสิ นใจที่สาคัญเท่านั้น แต่ทาให้ชีวิตของเราเกิดคุณประโยชน์อีก
มากมาย
ข้ อท่ องจา
(ให้เราท่องข้อท่องจาด้วยกันสองสามเที่ยว)
“จงยอมรับรู้พระองค์ ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทาให้วิธีทางของเจ้าราบรื่ น ”(สุภาษิต 3 :6)
3.ตัวอย่าง การตัดสิ นใจซาโลมอน กษัตริ ยซ์ าโลมอนมีโอกาสที่จะตัดสิ นใจเลือกที่จะขออะไรจากพระ
เจ้า? (รอคาตอบ)
เพราะว่าซาโลมอนขอสติปัญญาจากพระเจ้า ทาให้พระเจ้าพอพระทัยและอวยพรให้เขาเป็ นผูห้ ยิ่งใหญ่ มี
อานาจและมรความมัง่ คัง่ ที่สุดการที่ พระเจ้าทรงประทานสติ ปัญญา ให้ซาโลมอนสามารถเลือกและรู้ จกั การ
ตัดสิ นใจนั้น มีผลต่อชีวิต ของเขาและต่ อชี วิตของคนทั้งชาติ เมื่อมีการตัด สิ น ใจอย่างถูก ต้อง จะทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงที่ดี (อ่านสุภาษิต 4 : 10-12)
ในพระคัมภีร์ตอนนี้ เราจะเห็นว่าการเขียนเรื่ องสติปัญญาของซาโลมอนนั้น ดูเหมือนว่ามันจะพูดได้ “
บุตรชายของเราเอ๋ย” สติปัญญาพูด “จงฟังและรับถ้ อยคาของเรา เพือ่ ปี เดือนแห่ งชีวติ ของเจ้าจะมากหลาย เราได้
สอนเจ้าเรื่องทางปัญญาแล้ว เราได้ นาเจ้าในวิถีของความเที่ยงธรรม เมือ่ เจ้าเดิน ย่างเท้ าของเจ้ าจะไม่ ถูกขัดขวาง
และถ้ าเจ้าวิง่ เจ้าจะไม่สะดุด”
ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เราที่เป็ นคริ สเตียน ได้เชื่อฟังถ้อยคาสั่งสอนของพระเจ้า และดาเนิ นชีวิตตาม
สติปัญญาของพระเจ้า ในทางของความชอบธรรมของพระองค์ เมื่อเราทาได้เช่นนี้ แล้วการเลือกที่จะตัดสอนใจ
ต้องเป็ นมาจากพระเจ้าและเป็ นสิ่งที่ถกู ต้องแน่นอน พระองค์จะทรงนาเราในทางที่เราควรจะดาเนิ นไป โดยไม่
ต้องเป็ นห่วงว่าการตัดสินใจของเราจะผิด เพราะพระเจ้าให้สติปัญญาแก่ผทู้ ี่เชื่อฟังและประพฤติตามคาสอนของ
พระองค์ ให้เรารู้ว่า เราควรจะทาอะไร?อย่างไร ? การที่เราประพฤติตวั อยูใ่ นตัวอยูใ่ นทานองคลองธรรมของพระ
เจ้า พระองค์ทรงสัญญาที่จะให้มีอายุยนื และการดาเนินชีวิตของเราจะไม่ถกู ขัดขวาง
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การตัดสิ นใจที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ ง ที่เราควรทา คือการยอมรับคาแนะนาจากคนอื่น เราจะพบว่าในพระ
ธรรมสุภาษิตจะสอนให้เรายอมรับฟังคาแนะนาอยูเ่ สมอ
คาแนะนาและการสัง่ สอน มีความหมายคล้ายๆกัน เพื่อจะทาให้พระเจ้าพอพระทัยและมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับคนอื่น เราต้องรับทั้งคาสอนและค าแนะนาจากพ่อแม่ ครู บาอาจารย์ ศิษยาภิบาล และคนอื่นๆ ที่มีอานาจ
เหนือเราที่ให้คาแนะนาสัง่ สอนที่เป็ นประโยชน์ ดังนั้นเราควรจะยอมฟังและเอาใจใส่ แสดงภาพ 7-2 เริ่ มต้นด้วย
สุภาษิต บทที่ 4-41 ซาโลมอนได้เขียนเป็ นรู ปถนนที่มีลกั ษณะเป็ นรู ป (ทางสองแพร่ ง) เมื่อเดินมาถึงจุดทางแยก
คนนั้นจะต้องหยุด เพื่อจะตัดสินใจว่าจะไปทางไหนดี ในเส้นทางของชีวิตทางหนึ่ งบอกว่า “ทางคนอธรรม” คือ
ทางแห่งความชัว่ และอีกทางหนึ่งบอกว่า “ทางของคนชอบธรรม” คือทางของพระเจ้ามนุ ษย์ทุกคน เมื่อเดินมาถึง
จุดนี้ของทางชีวิต เขาจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกเดินทางไหน แต่น่าเสียดายที่คนเป็ นจานวนมากเลือกเดินในทางที่
ผิด หรื อทางของคนอธรรม
เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเป็ นพระผูช้ ่วยให้รอดของเรานั้น เราได้เลือกทางที่ถกู ต้องแต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรา
ได้ตดั สินใจเดินทางที่ถกู ต้องแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่ถูกการล่อลวงในระหว่างทาง มารซาตานมีกล
ลวงที่ ฉ ลาด ที่ จะน าเราออกจากทางชอบธรรมนั้น มัน รู้ว่าจุด อ่อนของเราและได้ว างแผนหลอกลวงตามจุ ด
เหล่านั้น เพื่อให้เราหลงจากทางที่เราควรจะไป
เมื่อซาตานได้วางอะไรไว้ขา้ งทางเพื่อจะล่อให้เราเดินออกจากทางที่ถกู ต้อง? (อภิปราย ชักชวนให้คิดถึงสิ่ ง
ที่มารจะล่อให้เราออกจากการรับใช้พระเจ้า ให้เขียนข้อเสนอของเด็กบนกระดาน) ตัวอย่างของการล่อลวง
การมีชื่อเสียง คือการเป็ นคนมีชื่อเสียงบางทีเราจะเลือกเป็ นคนมีชื่อเสียงมากกว่าการเป็ นคนชอบธรรม
การดื่มเหล้า การดื่มเหล้า และการติดบุหรี่ เป็ นสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งที่มารจะล่อลวงเราได้ มารจะฉวยโอกาส
ในเวลาที่เรามีปัญหา หรื อความทุกข์ใจ อาจจะมีการทดลองเกิดขึ้นเมื่อมีการชักชวนให้ลองชิมเหล้าหรื อบุหรี่ ดู
คนที่ชวนอาจจะพูดว่า “ลองดูหน่อยน่า สักนิดหนึ่งไม่เป็ นเป็ นอะไรหรอก จะไม่ติดหรอก ลองหน่ อยน่ าดื่มเป็ น
เพื่อนกันหน่อยจะได้สนุ ก” อย่างนี้ เป็ นต้น การตัดสิ นใจทดลองในครั้งแรกจะมีผลถึงอนาคต ซึ่งอาจจะเจอใน

51

เหตุการณ์น้ ี บ่อยๆ ในงานเลี้ย งพิเศษ หรื ออื่นๆในสุ ภ าษิต 4 :17 ได้เปรี ยบเที ยบว่าคนทาผิดรั บประทานความ
โหดร้าย และเหล้าองุ่นเป็ นอาหารจากสุภาษิต 4 : 14-23 ได้สอนและตักเตือนให้เราที่จะไม่คบค้าสมาคมกับคนที่
คิดแต่จะทาผิด สุภาษิตไทยได้สอนเราเกี่ยวกับการคบเพื่อนเรา “คบคนพาลพาลไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตไป
หาผล” ขึ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของเราว่าจะเลือกคบคนอย่างไร ถ้าเรารู้ตวั ว่าคบคนที่มกั จะทาผิดอยู่เสมอ เราควร
อธิษฐานเผือ่ ให้เขารับเชื่อพระเยซู และเราควรอธิษฐานเผือ่ ให้เขารับเชื่อพระเยซู และเราควรอธิษฐานให้พระเจ้า
ช่วยเราที่จะไม่หลงไปทาผิดกับเขาให้ใจ และความคิดของเราฟังถ้อยคาของพระเจ้าอยูเ่ สมอ ระมัดระวังความคิด
ในจิตใจของเรา รักษาใจของเราให้อยูใ่ นคาสัง่ สอนของพระเจ้าเสมอ ยิง่ เราประพฤติอย่างถูกต้อง เราก็จะมีความ
เข้าใจในชีวิตมากขึ้น เห็นแสงสว่างมากขึ้นแต่ถา้ เรายิง่ ทาผิดก็จะยิง่ ไม่เข้าใจ และยิง่ ทาผิดพลาดเสียหายบ่อยๆขึ้น
ทาให้ยงิ่ เดินเข้าไปในความมืดทึบมองอะไรไม่เห็นสะดุดอะไรก็ไม่รู้
การเลือกเพื่อนที่ดีน้ นั เป็ นสิ่งสาคัญมากมันเป็ นการเลือกที่มีอิทธิพล ต่อการเลือกหรื อการตัดสินใจ หรื อดู
ให้ดีในการเลือกเพื่อนสนิท เพื่อนที่มีความเชื่อความนับถือเหมือนกันจะช่วยให้เราอยูใ่ นทางที่ถกู ต้อง
4. การเลือกที่จะฟังและทาตามพระวจนะของพระเจ้า แสดงภาพ 7-3 เหนื อสิ่ งอื่นใดทั้งหมด ให้เลือกที่จะ
ฟังและทาตามพระวจนะของพระเจ้า สติ ปัญ ญาที่ แท้จริ งมาจากพระเจ้าเท่านั้น เมื่อเราทาตามคาแนะน าของ
พระองค์ เราไม่ตอ้ งเป็ นห่วงในเรื่ องการตัดสิ นใจ หรื อการเลือกว่าจะถูกต้องหรื อไม่ ทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็ น
เรื่ องเล็กเรื่ องใหญ่จะอยูใ่ นแนวทางแห่งพระวจนะ และพระประสงค์ของพระองค์ท้งั สิ้น
ซาโลมอนได้สรุ ปคาสอนของพระองค์ไว้อย่างสวยงาม โดยให้ตดั สิ นใจที่จะติดตามคาแนะนาของปั ญญา
โดยเขียนว่า “ให้ ตาของเจ้ามองตรงไปข้ างหน้ า และให้ การจ้องของเจ้ ามองตรงไปข้ างหน้ าเจ้ า จงสนใจวิถีแห่ ง
เท้ าของเจ้า แล้วทางของเจ้ าจะแน่ นอน อย่ าเหไปข้ างขวา หรือหันมาข้ าซ้ ายจงกลับเท้ าของเจ้ าเสี ยจากทางชั่ว
ร้ าย” (สุภาษิต 4 : 25 ถึง 27 ) ถ้าเรามีความตั้งใจที่จะเลือกหรื อตัดสินใจแบบนี้ เราจะมีชีวิตที่มีชยั ชนะตลอดไป
การประกาศ
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ถ้าเด็กคนไหน มีใจพร้อมที่จะรับเชื่อให้นาเขารับเชื่อในเวลานี้ การตัดสินใจของเขาในวันนี้ มีความสาคัญ
ต่อการตัดสินใจในเรื่ องอื่นๆต่อไป จนตลอดชีวิตของเขา
กิจกรรม
1.เกมส์ เรียงคา
ให้เขียนข้อท่องจาแต่ละคาลงบนกระดาษแข็งแต่ละแผ่น ทาให้ปนเปกัน ทา 2 ชุด เวลาแบ่งเด็กออกเป็ น 2
ทีม ให้แต่ละทีมส่งคนออกไปทีละคน เพื่อต่อประโยคข้อท่องจาให้ถูกต้องคนไหนเสร็ จก่อนก็ทาให้มนั ปนกัน
แล้วรี บกลับมาให้คนต่อไปออกไปต่อใหม่ ทาอย่างนี้จนกว่าครบคน ทีมไหนหมดคนก่อนทีมนั้นชนะ
2.เตรี ยมกระดาษโปสเตอร์ สาหรับติด ผนังวารสารที่ใช้แล้วหลายๆเล่ม กรรไกร และกาวให้เด็กตัดภาพ
คาพูด หรื อจะเขียนเองก็ได้ ในสิ่งที่เขาชอบ ตัดออกทากาวและนาไปติดที่โปสเตอร์
3.ทางานในสมุดแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
1.พระคา, บ่อเกิด, สติปัญญา ,เลือก, ถูกต้อง
2.เชื่อและทาตามคาสอนของพระเยซู
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บทที่ 8 จงช้ าในการโกรธ
ข้ อท่ องจา
“บุคคลผูใ้ ดโกรธช้า ก็ดีกว่าคนมีกาลังมาก” สุภาษิต 16 :32

เป้าหมาย
สอนให้รู้ว่า คนฉลาดรู้ จ ัก ควบคุ มอารมณ์ ข องตนเอง ให้โกรธเร็ ว หนุ น ใจให้นัก เรี ยนแสวงหาการ
ช่วยเหลือจากพระเจ้าในการควบคุมอารมณ์

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 12 : 16 ,14 ข้อ 17,29,15 : 18 ,16 : 32 , 19 : 11 , 19 , 29 : 22 เอเฟซัส 4 : 26 ยากอบ 1 : 19-20
ข้ อคิดสาหรับครู
มนุ ษย์เราส่ วนใหญ่มกั จะมีปัญหาในการควบคุมอารมณื ของตนเอง บางคนมีมากบางคนมีน้อย บางคน
กล่าวว่า “ คนที่ไม่มีอารมณ์คือคน ครึ่ งคน แต่คนที่ไม่รู้จกั ควบคุมอารมณ์ของตนเองก็ไม่ใช่คน พระคัมภีร์สอนว่า
ถ้าจะให้ชีวิต คริ ส เตี ย นของเรา ได้รั บการเสริ ม สร้ า งและเกิ ด ผลนั้น เราจะต้องยอมให้พ ระวิ ญ ญาณบริ สุ ท ธิ์
เสริ มสร้างอารมณ์ของเรา หรื อให้มีการบังคับควบคุมตนเองได้
อารมณ์ที่ไม่ดี น้ นั เราเรี ย กว่า “พิษร้าย” ตัวเราก าลังเผชิญปั ญหาในเรื่ องนี้ หรื อไม่ ? งานสาคัญของครู ใน
อาทิต ย์น้ ี ก็คื อ ช่ วยให้เด็ก เข้าใจความแตกต่ างของอารมณ์โ กรธกับการตอบสนองที่ ไม่ถูกต้อง ต่ อความรู้ สึก
เหล่านั้น ควรอธิษฐานมากๆในขณะเตรี ยมบทเรี ยน
นาสู่บทเรี ยน
แบ่งปัน 2 กลุ่มช่วยกันแต่งสานวนเกี่ยวกับ การโกรธ หรื อโมโห เช่น “ความโมโห นาไปถึงความพินาศ” หรื อ
“ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม” เป็ นต้น คัดเลือกที่ไพเราะ คล้องจองกัน และให้คติดี ติดไว้ในชั้นเรี ยน
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บทเรียนจากพระคัมภีร์
ให้เด็กแต่ละคนแสดงความคิดเห็นหรื อยกตัวอย่างการกระทาที่ทาให้เขาเกิดความไม่พอใจ หรื อโกรธอย่าง
มาก? (ให้เวลาสัก 5 นาที ในการอภิปรายกัน) และให้โอกาสต่อไปว่าเขาหายโกรธหรื อบังคับตัวเองไม่ให้โกรธได้
ไหม? รู้สึกอย่างไรเมื่อโกรธ?
เมื่อคนโกรธ ดูเหมือนว่าในเวลานั้นอยากจะทาหรื อพูดบางอย่างออกมา เพื่อจะให้หายโมโห แต่ว่าอะไร
มักจะเกิดขึ้น เมื่อคนโมโหพูดออกมาหรื อทาบางสิ่งบางอย่าง? (รอคาตอบ) คนนั้นมักจะพบกับปั ญหาหรื อความ
ยุง่ ยากมากกว่าก่อนอย่างเช่น อาจจะทาให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันหรื อตบตีกนั หรื อด่าว่ากันด้วยคาพูดที่หยาบ
คายไม่น่าฟัง เป็ นต้น
เมื่อเกิดการทะเลาะกันแล้ว ทาให้เหตุการณ์หรื อผลที่เกิดขึ้นตามมาดีข้ ึนหรื อ เลวลง (รอคาตอบ)
ความโกรธเป็ นเรื่ องธรรมดาของมนุษย์ เมื่อมีบางอย่างเกิดขึ้นหรื อมีคนพูด หรื อทาบางอย่างต่อเราที่เราไม่
ชอบ ส่วนมากเราก็ตอ้ งเสียใจหรื อบางทีก็รู้สึกโกรธ การรู้สึกโมโหไม่ใช่ความบาป (อ่านเอเฟซัส 4 :26) กล่าวถึง
การโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทาบาป หมายถึง ไม่นามาซึ่งความขัดแย้งทั้ง 2 ฝ่ าย เมื่อโกรธกันแล้วควรคืนดีกนั ก่อน
ตะวันตกดิน เมื่อเรารู้สึกโมโหจงสงบใจขอพระวิญญาณบริ สุทธิ์เอาความโกรธนั้นออกไปจากใจของเรา และ
พระองค์จะทาตามที่เราขอ แต่ถา้ เราปล่อยหรื อแสดงความโกรธออกมาโดยทางคาพูด หรื อการกระทาที่ไม่ดีเราก็
ปล่อยให้ความโกรธเป็ นนายของเรา
ให้อ่าน สุภาษิต 29 : 22 ว่าดังนี้ “คนขี้โมโห ย่อมเร้าการวิวาท และมีปัญหามากมาย” แสดง 8-1
น้องๆเคยรู้จกั คนขี้โมโหไหม? ให้อ่านสุภาษิต 15 :18 “คนใจร้อนเร้าวิวาท แต่คนที่โกรธช้าระงับการชิงดี ”
เราเคยเห็นพวกนักเรี ยนวิวาทกันที่โรงเรี ยนไหม? เคยเห็นมีคนไปห้ามไหม? เราชอบคนไหนมากกว่ากัน ?
อยากเป็ นเพื่อนกับคนไหน? (รอคาตอบ)
ในพระธรรมยากอบ 1: 19 ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าให้เรา ..... “ช้าในการโกรธ” เพราะว่าความโกรธของ
มนุษย์ไม่ได้กระทาให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้า” ยากอบ 1 : 20
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มีหลายสิ่งที่ไม่ดี เกี่ยวกับคนโมโหร้ายแต่สิ่งที่แย่ที่สุดคือ ทาให้เขามีปัญหาและความยุ่งยากมากขึ้นกว่าเดิม
จากอย่างหนึ่งไปอีกอย่าง นั้นคือ ทางชีวิตของคนที่ข้ ีโมโห อ่านสุภาษิต 19 : 19 “คนที่โมโหฉุนเฉี ยวจะต้องได้รับ
โทษ เพราะถ้าพระเจ้าช่วยกูเ้ ขาแล้ว ก็ตอ้ งช่วยกูเ้ ขาอีก”
มีใครเคยขี่ มา้ บ้าง? )รอค าตอบ) ใครเคยถูกม้าขี่บ้าง? เป็ นค าถามประหลาดใช่ไหม แต่ ว่า ความโกรธก็
เหมือนกับม้าที่มีกาลังมากถ้าเราสามารถควบคุมมันได้ เราก็มีพลังที่จะทาให้มนั ทาอะไรได้หลายอย่าง แต่เมื่อ
ความโกรธเข้าควบคุมเราทาให้เราเปลี่ยนไปถูกกดลงไป เหมือนกับคนที่ถกู ม้าขี่ เราจะควบคุมความโกรธไว้ และ
เป็ นคริ สเตียนที่มีชยั ชนะหรื อว่าจะให้ ความโกรธควบคุมเราและทาให้เราเป็ นคนประหลาดนั้นเป็ นเป็ นสิ่ งน่ าอาย
ให้เราเลือกเอา
คนใจร้อนมักจะเป็ นคนหงุดหงิด โกรธง่าย เขาโมโหกระทัง่ เมื่อเห็นคนอื่นใจเย็น (อ่านสุ ภาษิ ต 14 :17)
“คนโมโหร้ ายประพฤติดง่ เขลาแต่คนฉลาดนั้นอดทน” เป็ นสิ่งน่าอายไม่ใช่หรื อ ที่การโกรธทาให้เรากลายเป็ นคน
โง่เขล่า?
บางทีเรารู้สึกโกรธได้เป็ นเรื่ องธรรมดาของมนุ ษย์ พระเจ้าทรงเข้าใจ เมื่อเราต้องแสดงออกเพื่อระบาย
อารมณ์ในบางครั้งบางคราว แน่ทีเดียวว่าพระเยซูทรงเข้าใจทุกสิ่ง พระองค์เคยมีชีวิตอยูบ่ นโลกมนุ ษย์ และทรงรู้
ถึงการทดลองต่างๆ แต่พระองค์ทรงวายพระชนม์เพื่อเรา เพื่อเราต่อต้านการทดลอง
ผลของพระวิญญาณ
อ่านกาลาเทีย 5:22 พระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึง ผลของพระวิญญาณ ผลอันสุดท้ายคืออะไร การร็ จกั บังคับตน
หมายถึง การรู้จกั ควบคุมตนเอง หมายความว่า เราจะต้องกัดฟัน เพื่อบังคับตนเองใช่หรื อเปล่า? ไม่ใช่อย่างนั้น นี้
เป็ นการควบคุมของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ในชีวิตของเรา พระวิญญาณช่วยให้เรามองสถานการณ์ในแง่ดี มีความ
รัก สันติสุข และมีความชื่นชมยินดี มีใจสงบและระงับความโกรธได้
นาไปใช้ในชีวิต
ให้พิจารณาเรื่ องเล่าต่อไปนี้ ในแต่ละสถานการณ์ และใคร่ ครวญดูว่า ควรจะแก้ไขอย่างไรดี
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สถานการณ์ที่ 1 แสดงภาพ 8-2
อุษาวางภาพเขียนที่เธอพึ่งวาดเสร็ จบนเตียงเธอภาพภูมิใจในภาพวาดนั้นมาก น้องสาวของอุษาเข้ามาใน
ห้อง และเอามือไปจับภาพที่ยงั เปี ยกนั้น ดูเพราะความสงสัย ทาให้รูปภาพนั้นเป็ นรอย น้องสาวยังเล็กมากและไม่
รู้เรื่ องอะไร ขณะนั้นอุษาจะทาอย่างไรดี? (รอคาตอบ)
สถานการณ์ที่ 2 แสดงภาพ 8-3
โรจน์อยากเล่นเป็ นศูนย์หน้าในทีมฟุตบอลของเขา แต่เทิดเล่นอยู่ในตาแหน่ งนั้นมักจะพูดเยาะเย้ยโรจน์
เสมอ ทาให้โรจน์ไม่พอใจเทิดบ่อยครั้ง บางทีทาให้เขาโมโหมาก เขาควรจะทาอย่างไรดี? (รอคาตอบ)
โรจน์อาจจะต่อว่าเทิดด้วยคาพูดที่แรงๆ หรื ออาจจะรายงานให้โค้ชทราบ หรื ออาจคุยเรื่ องนี้ กบั บางคนที่
ไว้ใจได้ อาจจะเป็ นพ่อแม่ ศิษยาภิบาล หรื อเพื่อนสนิท บางทีการได้ระบายความพอใจบางอย่ างออกมา โดยพูด
กับบางคน จะช่วยให้รู้สึกดีข้ ึน โรจน์น่าจะอธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่ องนี้ดว้ ย การได้พดู ระบายความในใจต่อพระ
เจ้า อาจจะช่วยให้โรจน์เล่นฟุตบอลได้เก่งขึ้น
ทั้งอุษาและโรจน์ ควรจะทาบางอย่างเพื่อแก้ปัญหา เรื่ องโมโหในหลายเหตุการณ์ของชีวิต ไม่ใช่เฉพาะเรื่ อง
ภาพวาดหรื อฟุตบอลเท่านั้น เขาควรจะเตือนตัวเองให้คิดอยูเ่ สมอว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเป็ นของพระเจ้า
ดังนั้นถ้าไม่ใครมาทาให้ไม่สบายใจก็ให้รู้ว่า พระเจ้าทรงทราบและสนพระทัย ทรงห่วงใยและทรงห่วงใยและทรง
มีพระประสงค์บางอย่างที่อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นในชีวิตของเขา
ปัญหาช่วยให้เราเจริ ญเติบโตฝ่ ายวิญญาณ ถ้าเราขอให้พระเจ้าช่วยให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อปั ญหาเหล่านั้น
แต่ถา้ เรายอมให้ความโกรธครอบงาจิตใจ เราจะมีความทุกข์ท้งั กายและใจ
ข้ อท่ องจา
ให้ใคร่ ครวญถึงข้อท่องจากล่าวถึงคนที่มีจิตใจเยือกเย็นอย่างไร “บุคคลผูโ้ กรธช้าก็ดีกว่าคนมีกาลังมาก และ
บุคคลที่ปกครองจิตใจของตนเองได้ดีกว่าผูท้ ี่ตีเมืองได้” สุภาษิต 16: 32
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ในข้อท่องจาแสดงว่าการเป็ นคนใจเย็นโกรธช้านั้นเป็ นคุณสมบัติที่ดี และมากยิ่งกว่านั้นการรู้จกั ควบคุม
อารมณ์ของตนเอง ก็สาคัญกว่าผูท้ ี่รบชนะหรื อผูผ้ คู้ วบคุมกองทัพ
เมื่อเรามีความโกรธควรจะทาอะไร? เพื่อจะไม่ให้ความโกรธแสดงออก
เราควรจะฝึ กนิสยั ตนเอง บางทีอาจจะไปถีบจักยาน เล่น หรื อวิ่งหนี หรื อทาบางอย่างเป็ นการออกกาลังกาย
เช่น ตัดหญ้า หรื อถูบา้ น เป็ นการระบายความโกรธในทางที่ดีมีประโยชน์ หรื ออีกวิธีหนึ่ ง ที่จะช่วยในการระงับ
ความโกรธคือ ให้เราพิจารณาการกระทาของคนที่ทาให้เราโกรธว่า ทาไมเขาทาอย่างนั้นอย่างนี้ แม้ว่าเขาจะเป็ น
ฝ่ ายผิด เราสามารถที่จ ะเรี ย นรู้ บางอย่างจากการกระทานั้นได้ แต่ สิ่ง สาคัญที่ สุด ควรทาคือ ขอพระเจ้าช่ว ยน า
ความคิดของเรา และขอพระวิญญาณช่วยเราให้ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ขอให้เรามาอธิษฐานด้วยกันขอพระเจ้า ช่วยให้เราเป็ นคนมีสติปัญญา และควบคุมอารมณ์ของเราได้ เรา
ต้องการช่วยเหลือจากพระเจ้า
การประกาศ
ถ้าเด็กที่ยงั ไม่เคย ขอให้พระเยซูเข้ามาในจิตใจ จงขอการช่วยเหลือจากพระองค์เดี๋ยวนี้ เถิด เพื่อพระองค์จะ
ทรงช่วยควบคุมความคิดและอารมณ์ของเราไว้ในทางที่ถูกที่ควร ถ้าใครยังไม่ได้ตอ้ นรับพระเยซู ก็เปิ ดโอกาส
เวลานี้เลยที่เขาจะรับเชื่อ
กิจกรรม
1.เกมส์เรี ยงคา
ให้เขี ยนข้อท่ องจ าโดยแยกค าเขี ยนบนกระดาษแข็งคนละแผ่น เสร็ จ แล้ว ทาให้ปะปนกัน คว่าด้านที่ มี
ตัวหนังสือไว้ขา้ งล่าง ให้แต่ละคนหยิบกระดาษมาคนละแผ่น แล้วเรี ยงประโยคข้อท่องจาให้ถูกต้อง เสร็ จแล้ว
ให้ท่องข้อท่องจาด้วยกัน
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2.เกมส์ชกั ดาบ
เตรี ยมพระคัมภีร์ให้นกั เรี ยนคนละเล่มให้นักเรี ยนหาข้อพระคัมภีร์ที่เรี ยนในอาทิตย์น้ ี แข่งกันว่าใครจะหา
พบก่อน ถ้าคนหาได้ก่อนสองครั้งติดกันขอให้หยุด ได้เพื่อจะให้คนอื่นมีโอกาส
3.ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
เฉลยการวัดผล (จากแบบฝึ กหัด)
16 – 20 โมโหรุ นแรง
11-15 ใจร้อน

6-10 ควบคุมอารมณ์ดี
ต่ากว่า 5 ใจเย็นมาก
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บทที่ 9 จงสั ตย์ ซื่อ
ข้ อท่ องจา
“มีกาไรอยูใ่ นงานทุกอย่าง” สุภาษิต 14:23

เป้าหมาย
สอนให้รู้ถึงความสาคัญของการขยันและสัตย์ซื่อต่อการงานและชักชวนให้นอ้ งๆเป็ นแบบอย่างที่ดี โดย
การเป็ นคนขยันหมัน่ เพียร

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 6:6, 10:4 ,5,12:11,24,27,13:4 ,14:23,18:9,20:13,21:5,22:29,28:19,30:25,26

ข้ อคิดสาหรับครู
นิสยั ในการประกอบการงานมีส่วนสาคัญในความสาเร็ จ หรื อความล้มเหลวของบุคคลทัว่ ๆไป สาหรับคริ ส
เตียน นิสยั การทางานสามารถเสริ มสร้างหรื อทาลายการเป็ นพยานต่อคนอื่น ส่วนมากเรามักจะพบกับคนที่ดาเนิ น
ชีวิต หรื อมีการกระทาไม่ตรงกับสิ่ งที่เขาพูด เพราะมีนิสัยเกียจคร้านการไม่มีกฎระเบียบ และทาอะไรตามใจ
ชอบถือว่าเป็ นเรื่ องธรรมดาทัว่ ไป แม้แต่เด็กๆที่มาจากครอบครัวของคริ สเตียนอาจจะไม่ได้รับการฝึ กอบรม มา
ก่อนก็อาจเป็ นได้ ให้การสอนบทเรี ยนอาทิตย์น้ ีช่วยให้ท่านเป็ นแบบอย่างที่ ดี ในการสอนบทเรี ยนอาทิตย์น้ ี ช่วย
ให้ท่านเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นคนขยันและชักชวนที่จะให้เด็กๆ เป็ นคนขยันหมัน่ เพียรด้วย

นาสู่ บทเรียน
“ลักษณะนิสยั ของคนในพระคัมภีร์ ” แจกกระดาษดินสอ ให้แต่ละคนเขียนชื่อคนในพระคัมภีร์ที่เขารู้จกั
และบอกถึงอาชีพและลักษณะนิ สัย ของแต่ละคน ให้ครู แนะแนว โดยยกตัว อย่างดังนี้
- คนเลี้ยงแกะ
พระเยซู

- เป็ นช่างไม้
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กษัตริ ย ด์ าวิด

เปโตร

- เป็ นชาวประมง

เป็ นต้น

บทเรียนจากพระคัมภีร์
เมื่อเราคิดถึงคนที่กล่าวไว้ในพระคัม ภีร์ น้องๆคิดว่า เขาทาอะไรตลอดทั้งวัน? บางทีเขาอาจจะร้องเพลง
เทศนาสัง่ สอน อธิษฐานขี่รถม้าสวมเสื้อคลุมยาวๆ แต่ว่าพวกเขามีอาชีพประจาอะไร? (ให้เด็กดูรายการที่เขาเขียน
บนกระดาษ) เมื่อพระเจ้าทรงต้องการใช้คนบางคน พระองค์มกั จะเลือกคนที่ขยันทางาน ไม่ทรงชอบใช้คนเกี ยจ
คร้าน
คนเกียจคร้านกับขยันแตกต่างกันอย่างไร? (รอคาตอบ) คาว่า “เกียจคร้าน” กับคาว่า “ขยัน” เป็ นคาที่มี
ความหมายตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง คนขยันจะเป็ นคนที่มีความรับผิดชอบต่อการงานที่ตวั เองได้รับมอบหมายทุก
อย่าง เป็ นคนที่มีความกระตือรื นร้น เอาใจใส่ต่อทุกอย่าง มีความพยายามอย่างยิง่ ที่จะกระทาสิ่งที่ตวั เองตั้งใจจะทา
ทาให้เกิดความสาเร็ จ เป็ นต้น ส่วนคนเกียจคร้านจะเป็ นคนที่เชื่อช้าขาดความรับผิดชอบ ไม่เอาใจใส่ จะอย่างไรก็
ได้ การงานจะสาเร็ จ หรื อ ไม่ ? ก็ ไม่ค่ อยสนใจสัก เท่ า ไร คนเกี ยจคร้ านมัก จะเอาแต่ น อน ซึ่ งมีสานวนไทย
เปรี ยบเทียบว่า คนเกียจคร้านจะมีสนั หลังยาว เพราะจะเอาแต่นอนเหยียดยาว พระคัมภีร์หลายข้อในพระธรรม
สุภาษิตได้กล่าวเปรี ยบเทียบ ระหว่างคนเกียจคร้านกับคนขยันดังนี้ สุภาษิต 6:6 กล่าวถึงคนขยันเป็ นเหมือนมดที่
ฉลาด เพราะมันจะทางานหนักตลอดวัน มันจะเตรี ยมอาหารในฤดูแล้งเพื่อจะสมไว้กินในอนาคต มันไม่ตอ้ งคอย
คาสัง่ จากใครให้ทา แต่มนั ต้องทาเองโดยจิตสานึกที่จะต้องขยันเพื่อมันจะไม่อดตาย ส่วนคนเกียจคร้าน สุภาษิต 6
:9-11 เขาเอาแต่นอน พอไปปลุกให้ตื่นก็อิดอ้อนผลัดโน่นผลัดนี่ไม่ลุกจากที่นอนสักที แล้วความจนจะมาถึงเขา
แบบฉับพลันจนตั้งตัวไม่ติดทีเดียว สุภาษิต 10 :4 คนขยันจะเป็ นคนฉลาดรู้จกั คิดวางแผนไว้สาหรับอนาคต เก็บ
สะสมและขยันทางานจะเป็ นคนมัง่ คัง่ และไม่ขดั สน มือที่หย่ อน หมายความ มือที่พกั อยู่เสมอโดยไม่ทาอะไร
ถ้าเขามีอาชีพทานาปลูกข้าวพอถึงฤดูเกี่ยวข้าว เขามัวหลับอยู่ความอับอายเขาโดยไม่รู้ตวั สุ ภาษิต 12:11 คนที่มี
อาชีพทานาปลูกข้าวจะต้องขยันไถนาจึงจะปลูกข้าวได้เจริ ญเติบโตและงอกงาม แต่คนเกียจคร้านเปรี ยบเหมือน
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คนที่ข าดสามัญสานึ ก จะทางานอะไรก็ไม่ทาสักที พลัดวัน ประกันพรุ่ ง ทางานหนักหน่ อยก็บ่นและไม่ทาอีก
ต่อไป หางานใหม่ดีกว่า พระคัมภีร์จึงพูดว่า “บุคคลที่ตามการงานไร้ค่า ย่อมไม่มีสามัญสานึ ก ” สุ ภาษิต 12 : 24
คนขยันจะได้เป็ นผูค้ รอบครอง แต่คนขี้เกียจจะได้เป็ นคนรับใช้อยูใ่ ต้อานาจของเจ้านาย

ข้ อท่ องจา
สุ ภ าษิ ต 14 :23 “มี ก าไรอยู่ใ นงานทุ ก อย่ า ง หมายความว่ า เมื่ อ เราท างานเราย่อ มได้รั บ ค่ า จ้า งเป็ น
ผลตอบแทน แต่ถา้ งานที่ เราทาเป็ นงานของเราเอง หรื อเป็ นงานเพื่อครอบครั ว เราจะได้รับก าไรในงานนั้น
อย่างไร? (ฟังความเห็นของเด็กๆ)
บางคนรู้ว่าเมื่อมีงานยุง่ ยากเขาจะต้องรู้จกั เอาใจใส่ตวั เอง เพื่อจะช่วยให้งานนั้นสาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
ควรจะมีเวลาหยุดพักบ้างแล้วก็ทาต่อไปจนเสร็ จ การทางานเป็ นสิ่ งที่ดีแต่เราจะต้องมีเวลาเพื่อพักผ่อนบ้าง
ด้วยในบางครั้ง บางคราวปัญหาอยูท่ ี่ว่าถ้าพักนานเกินไป ก็จะทาให้งานเสร็ จช้า ถ้าเป็ นอย่างนั้นก็จะกลายเป็ นว่า
เราเป็ นคนเกียจคร้าน

นาไปใช้ ในชีวติ
มีเด็ก ชายคนหนึ่ งชื่ อ ติ๊ ก อายุประมาณ 12ปี เขาได้ต กลงกับเพื่อนบ้านว่า จะรับจ้างตัด หญ้าให้ต อนที่
ครอบครัวนั้นไปพักผ่อนต่างจังหวัดขณะที่ติ๊กกาลังเริ่ มตัดหญ้าอยูน่ ้ นั เขาเห็นรังผึ้งอยูใ่ นพุ่มไม้ขา้ งรั้ว อากาศวัน
นั้นร้อนก็ร้อนมาก ติ๊กทั้งร้อนและเหนื่อย และก็กลัวผึ้งต่อย น้องๆคิดว่าติ๊กควรจะทาอย่างไร? (อภิปราย แนะนา
ว่า ติ๊กน่าจะกลับบ้านนอนพักให้สบายสักพักหนึ่ ง แล้วค่อยมาทาต่อ หรื อน่ าจะบอกเรื่ องรังผึ้งให้คุณแม่หรื อคุณ
พ่อของเขาทราบ)
แต่ว่าติ๊กตัดหญ้าไปได้นิดหน่อย และคิดว่าไม่มีใครเห็นว่าเขาทาอะไร เพราะรั้วบังดังนี้เขาจึงตัดสิ นใจเลิก
ตัดหญ้า แสดงภาพ 10-1 แล้วกลับบ้าน เมื่อคุณแม่ถามว่าทางานเสร็ จแล้ว หรื อ เขาก็บอกว่าเสร็ จแล้ว แต่ภายหลัง
แม่ของเขาเดินผ่านไปดู เห็นว่าหญ้าในสนามยังยาวอยูเ่ หมือนเดิม มีรอยตัดไปนิ ดหน่ อยเท่านั้นเองเอาล่ะติ๊กต้อง
พบกับปัญหาแน่ เขาขี้เกียจแล้วยังพูดโกหกต่อคุณแม่อีกด้วย น้องๆคิดว่า ติ๊กสบายใจในสิ่งที่เขาทาหรื อไม่?
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มีเด็กขายหนังสื อพิมพ์คนหนึ่ งชื่อ บิ๊ก บิ๊กชอบงานขายหนังสื อพิมพ์มาก และในละแวกนั้นก็ไม่มีคนรับ
หนังสือพิมพ์ประจามากนัก บิ๊กไม่ห่วงว่าอาจจะตกงาน แต่เขาพยายามทาดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ แสดงภาพ 10-2
บิ๊กชอบไปโบสถ์และอยากให้ลกู ค้าของเขาไปโบสถ์ดว้ ย เมื่อรับเงินค่าหนังสือพิมพ์เขาจะให้ใบปลิว เรื่ อง
พระเจ้าแก่ลกู ค้าเสมอ เขาแสดงตัวให้ลกู ค้ารู้ว่า เขาเป็ นคริ สเตียนและชอบเชิญคนเหล่านั้นไปคริ สตจักรของเขา
ในวันที่ฝนตกหนัก เด็กบางคนอาจจะไปส่งหนังสือพิมพ์ในวันรุ ้งขึ้น แต่บิ๊กไม่เป็ นอย่างนั้น ไม่ว่าจะมีฝน
ตกฟ้ าร้องอย่างไรเขาจะต้องไปส่งหนังสือพิมพ์ให้ลกู ค้าตามกาหนด ถ้าพบว่าลูกค้าคนไหนไม่อยู่บา้ น เขาก็เก็บ
ไว้และน าไปส่ งเมื่อเขากลับบ้าน แม้ว่าบิ๊ ก จะต้องลาบากขึ้ น ก็ไม่ท้อใจ น้องๆคิ ด ว่าลูก ค้า หนังสื อพิมพ์รู้ สึก
ประทับใจในการทางานของบิ๊กไหม? ทุกคนต้องประทับใจแน่นอน
นิสยั การทางานของคริ สเตียนเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการเป็ นพยาน ถ้าเขาเกียจคร้านไม่เอาจริ งเอาจัง คาพูด
เกี่ยวกับความเชื่อของเขาจะไม่มีความหมาย ต่อคนอื่นมากนัก ให้ดูในสุภาษิต 14 :23 อีกครั้งหนึ่งในตอนสุ ดท้าย
ของข้อกล่าวว่า “การพูดแต่ปากนั้นนาไปถึงความขาดแคลน (ขัดสน)” นัน่ คือการดาเนิ นชีวิตคริ สเตียนของเรา
“คาพูด” เกี่ยวกับพระเยซู จะไม่มีความหมายหรื อมีค่ามากนัก ถ้าการดาเนินชีวิตคือ “ การกระทา” ของเรานั้นไม่
สอดคล้องกับความเชื่อของเราให้นอ้ งๆ ช่วยกันคิดถึงงานที่เราไม่ค่อยชอบหรื อไม่สนใจ แล้วเขียนบนกระดาน
อาจจะมีงานพวกนี้รวมอยูด่ ว้ ยเช่น การถูพ้นื ขัดห้องน้า เทขยะ ขัดรองเท้า เป็ นต้น
ทาไมเราไม่ช อบท างานบางอย่า ง? (อภิ ปราย) แสดงภาพ 10-3 พระเยซู ทรงเห็ น การกระท าของเรา
ถ้าสมมติ ว่าพระเยซูจ ะเสด็จ มาบ้านของเรา พรุ่ งนี้ เราจะทาอย่างไร? เราอยากให้พระเยซูเห็นรองเท้าที่
สกปรก มีข ยะเต็มถัง ห้องน้ าสกปรกภายในบ้านเราหรื อไม่ ? พระเยซูทรงทราบการกระทาของเราทุ กอย่าง
พระองค์ทรงรักเรามาก จึงทรงเฝ้ าดูก ารกระทาของเรา เมื่อทรงเห็น ว่าเราทาทุ กสิ่ งด้วยความยิน ดีและเต็มใจ
พระองค์ทรงพอพระทัย
ข้อพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ใหม่ กล่าวว่า “ไม่ว่าท่ านจะทาสิ่งใด ก็จงทาด้ วยความเต็มใจเหมือนกระทาถวาย
องค์พระผู้เป็ นเจ้า ไม่ใช่ เหมือนกระทาต่อมนุษย์ ” (คส. 3:23)
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การประกาศ
เราอยากจะขอให้พระเยซูช่วยเราเป็ นคนขยันไหม? ให้เรามาอธิษฐานกันเดี่ยวนี้ เลย (ให้ทุกคนก้มศีรษะ
ขอให้บางคนนาการอธิษฐาน หรื อครู อาจจะนาเองและถ้ามีคนที่ยงั ไม่เชื่อให้โอกาสและเชิญเขารับเชื่อเวลานี้ได้)
กิจกรรม
1.ทบทวนข้ อท่ องจา
เตรี ยมกระดาษขนาด 3 นิ้ว คูณ 5นิ้ว กรรไกร ปากกาเมจิก ให้ตดั กระดาษเป็ นรู ปวงกลม 10 อัน ด้านหนึ่ ง
ให้เขียนข้อท่องจาจากบทที่ 1- 10 แจกวงกลมให้คนละแผ่น ให้แต่ละคนท่องจาข้อพระคัมภีร์ที่เขาได้ และเขียน
ข้อท่องจาลงในวงกลมอีกด้านหนึ่ ง แล้วเปลี่ยนวงกลมนั้นกับเพื่อนคนต่อไปและท่องอันใหม่อีก ทาอย่างนี้ จน
ท่องข้อพระคัมภีร์ครบทั้ง 10 บท จนทุกคนท่องได้
2. ให้เด็กๆแต่ละคนบอกชื่องาน ที่เขาทาที่บา้ น ให้บอกชนิ ดของงาน วันที่ทางานและให้ผปู้ กครองเซนต์
ชื่อรับรองเสร็ จแล้วนาส่งครู
3.ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
1.(สุภาษิต 6 :6 )
2.สุภาษิต 10 : 5 นอนหลับสุภาษิต 12 :24 เป็ นทาส สุภาษิต 14 :23 พูดมาก
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บทที่ 11 จงมีใจยินดี
ข้ อท่ องจา
“ใจร่ าเริ งเป็ นยาอย่างดี” สุภาษิต 17 : 22

เป้าหมาย
สอนให้รู้ว่าคนที่เชื่อฟังพระวจนะ และรับใช้พระเจ้าจะเป็ นสุข หนุนใจให้นกั เรี ยนเป็ นคนเชื่อฟังและร่ าเริ ง
อยูเ่ สมอ

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 15 :13 , 15, 16 : 20 , 17 : 22 , 29 : 18 , กิจการ 16 : 11-40

ข้ อคิดสาหรับครู
ทุกคนในโลกกาลังแสวงหาความสุข โดยไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริ งที่เขากาลังแสวงหานั้นคือ อะไร คนที่ยงั
ไม่เชื่อพระเยซูคริ สต์ ยังไม่รู้ว่าการมีความสัมพันธ์สนิ ทกับพระเยซูน้ นั ทาให้เกิดสันติสุขในใจ ที่เป็ นความสุ ขที่
แท้จริ ง การทาดีหรื อการถือศาสนาอาจจะทาให้รู้สึกว่ามีความสุขได้ชวั่ ครั้งชัว่ คราวแต่สันติสุข ที่เราได้รับโดยมี
ความสัมพันธ์ตวั ต่อตัวกับพระเยซูคริ สต์น้ นั จะลึกซึ้งและคงอยูต่ ลอดไป แม้ว่าจะอยูท่ ่ามกลางความทุกข์ยากหรื อ
มีความท้อแท้ใจ
หนุนใจให้เด็กๆเสริ มสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระคริ สต์ โดยการเชื่อฟังและทาตามพระวจนะคาของ
พระเจ้า แบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของครู เอง ที่จะเป็ นจุดดึงดูดความสนใจในเรื่ องที่จะเรี ยนในวันนี้
ความสุขที่ได้มาโดยการรู้จกั กับพระเจ้าจะไม่มีวนั ถูกทาลาย โดยสถานการณ์หรื อสิ่ งแวดล้อมภายนอก แต่
ความสุขจะหายไปได้ถา้ ขาดความสัมพันธ์กบั พระเยซู

นาสู่ บทเรียน
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“คาคม” แจกกระดาษดิ นสอ ให้แต่ละคนเติมประโยคต่อไปนี้ ให้สมบูรณ์จะใช้คาพูด หรื อรู ปภาพก็ได้
ความสุขคือ ....” เสร็ จแล้วให้ติดไว้ที่บอร์ดเพื่อจะนามาอภิปรายในช่วงต่อไป ถ้ามีเวลาพอ

บทเรียนจากพระคัมภีร์
อะไรทาให้นอ้ งๆ มีความสุขอย่างแท้จริ ง? (รอคาตอบจากเด็กๆ) คาตอบอาจจะเป็ นเรื่ องตลกขบขัน หรื อ
อาจจะเป็ นความจริ งใจ ให้อภิปรายตามคาตอบของเด็ก
น้องๆคิดว่าสิ่งที่กล่าวถึงนี้ ทาให้มีความสุขจริ งๆไหม? (รอคาตอบอีกครั้งหนึ่ง)
คนเรามีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ในชีวิตแตกต่างกัน บางคนสามารถแสดงว่ามีความสุ ขได้ภายนอก แม้ว่า
ภายในใจจะมีความทุกข์และขมขื่นแม้ว่าจะอยูท่ ่ามกลางความทุกข์และปัญหา ก็สามารถมีสนั ติสุข และความสงบ
ภายในใจจิตนี่เป็ นสิ่งที่จะช่วยให้เขา เอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆได้
เราจะเป็ นคนร่ าเริ งหรื อไม่น้ นั ขึ้นอยูก่ บั ท่าที ที่เรามีต่อสถานการณ์ที่กาลังเผชิญอยู่ น้องๆเคยเห็นคนบางคน
ที่มกั จะความเศร้าหรื อความทุกข์อยู่เสมอไหม? น่ าเสี ยดายที่คนนั้นยอมให้ปัญหาของชีวิตครอบงาจิตใจจนไม่
สามารถมีความสุ ขได้ คนประเภทนี้ ส่วนมากจะไม่มีโอกาสค้นพบต้นกาเนิ ดของความยินดี ความสุ ข ซึ่งเป็ น
ความรักของพระเจ้า
ในสดุดี 16:11 กษัตริ ยด์ าวิดได้เขียนไว้ อย่างเพราะพริ้ งว่า “ต่อพระพักตร์ พระองค์มีความชื่นบานอย่าง
เปี่ ยมล้น” ดาวิดได้กล่าวถึงการสถิตอยูข่ องพระเจ้า เมื่อใดที่เรามีชีวิตติดสนิ ทอยู่กบั พระเยซูคริ สต์พระบุตรของ
พระเจ้า เราจะได้พบกับความชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น เรามีความร่ าเริ งยินดี เพราะเรารู้จกั ความรักและความ
ห่วงใยของพระเจ้า
ผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ประการที่ 2 ในกาลาเทีย 5 :22 คืออะไร? (รอคาตอบ) คือ ความปลาบปลื้มใจ
หมายความว่า ถ้าพี่นอ้ งคริ สเตียนคนใดมีผลของพระวจนะข้อนี้ เขาควรจะเป็ นคนร่ าเริ งแจ่มใส เพราะว่าเป็ นผล
ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ที่อยูใ่ นชีวิตของเรา เมื่อรับเชื่อพระเยซูถา้ มีคนพูดว่าเขาเป็ นคริ สเตียน แต่ไม่มีความชื่น
ชมยินดี จะต้องมีบางสิ่งผิดปกติแน่นอน
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ความยินดีหรื อความร่ าเริ งแจ่มใสเป็ นเครื่ องหมายของคริ สเตียน พระเยซูทรงให้เรามีเหตุผลหลายอย่าง ที่
จะทาให้เรามีความสุข ความชื่นชมยินดีเป็ นผลตามธรรมชาติ บางคนกล่าวว่า “ถ้าท่านมี ความสุ ข ให้สังเกตดูที่
ใบหน้า” แสดงภาพ 11 -1 นัน่ เป็ นสิ่ งที่กษัตริ ยซ์ าโลมอนทา เมื่อเขาเขียนสุ ภาษิต “ใจที่ยินดีกระทาให้ใบหน้าร่ า
เริ ง” (สุภาษิต 15:13) อีกอย่างหนึ่งก็หมายความว่า ถ้าเรามีความยินดีภายใน ก็แสดงออกมาให้เห็นภายนอก
บางทีนอ้ งๆอาจจะพบคนแปลกหน้าในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรื อบนถนน และเราก็รู้แน่ ว่าคนนั้น
เป็ นคริ สเตียน ทาไม? (ให้โอกาสที่เด็กๆจะแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่ องนี้ ) คนที่มีพระวิญญาณบริ สุทธิ์จะ
แสดงให้เห็นถึงการสถิตอยูข่ องพระเจ้า จะแสดงออกทางรอยยิม้ หรื อใบหน้าที่สดใสมีสง่าราศี
นี่ไม่ได้หมายความว่า คริ สเตียนจะต้องโปรยยิม้ ในที่ต่างๆ ตลอดเวลา หรื อมีใบหน้าที่ร่าเริ งเสมอ แต่ใบหน้า
และท่าทีของเราจะต้องสะท้อนออกให้เห็นผลแห่งความชื่นชมยินดีของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
น้องๆคิดว่าคนแปลกหน้า จะรู้ว่าเราเป็ นคริ สเตียนหรื อไม่? ความรัก ความชื่นชมยินดีของพระเยซูฉายแสง
ออกจากชีวิตของเราหรื อเปล่า? เป็ นเรื่ องที่น่าคิดใช่ไหม?
ความชื่นชมยินดี ไม่ใช่เป็ นการแสดงถึงการสถิตอยูข่ องพระเยซูคริ สต์ ในชีวิตของเราเท่านั้น แต่ยงั เป็ นสิ่ ง
ที่ดีต่อสุขภาพและอารมณ์อีกด้วย คุณหมอเคยพูดว่า ท่าที ที่มีความสุขร่ าเริ งแจ่มใสเป็ นยาอายุวฒั นะ เรามีสุขภาพ
ดี เมื่อมีความสุข แสดงภาพ 11-2
น้องๆเคยสังเกตไหมว่า เมื่อเรามีใจคอหงุดหงิด และมีอารมณ์เสียมากขึ้น ทาให้มีอาการเจ็บปวดมากขึ้น
ความจริ งมีอยูว่ ่า ถ้าเรายอมให้ความขมขื่น ความเกลียดชัง ความกลัว ความเศร้าโศก ครอบงาชีวิตเราไว้
ร่ างกายจะผลิตสารพิษบางอย่างออกมาและทาให้เราล้มป่ วยได้
ข้ อท่ องจา
“ใจร่ าเริงเป็ นยาอย่างดี”
พระเจ้าทรงทราบปัญหาทุกอย่าง ดังนั้น พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ได้ดลใจให้ซาโลมอนเขียนว่า “ใจร่ าเริ งเป็ น
ยาอย่างดี” (สุภาษิต 17:22) (ให้ท่องข้อท่องจาด้วยกัน) ท่าทีร่าเริ งแจ่มใสทาให้ตวั เองและคนอื่นสบายใจ
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ให้คิดถึงบางคนที่ชอบบ่นอยูเ่ สมอ เช่น เมื่ออยูโ่ รงเรี ยนจะบ่นเสมอว่า อาหารไม่อร่ อยครู คอยจับผิดเสมอ
ไม่ชอบไปโรงเรี ยน มีงานมากกว่าคนอื่น บ่นโน่นบ่นนี่ไปเรื่ อยๆน้องๆ จะแสดงท่าทีต่อคนแบบนั้นอย่างไร? (รอ
คาตอบ) ใครอยากจะอยูใ่ กล้คนแบบนั้นบ้าง?
การมีท่าที ที่ร่าเริ งแจ่มใสทาให้ใคร ๆ ก็อยากอยู่ใกล้เพราะว่าทาให้พวกเขาสบายใจ ซาโลมอนเขี ยนว่า
“ทุกๆวันของคนที่ทุกข์ใจก็ร้าย แต่ใจที่ร่าเริ งมีการเลี้ยงต่อเนื่องกัน” น้องๆคิดว่าเขาหมายความว่าอะไร?
บางคนที่ไม่มีความพอใจ และมองทุกสิ่งในแง่ลบเสมอ มักจะมีชีวิตที่วุ่นวายไร้ความสุ ข แต่คนที่จิตใจร่ า
เริ ง เผชิญกับชีวิตประจาวันเหมือนกับงานเลี้ยงทุกๆวัน น้องๆ อยากจะมีชีวิตแบบไหน?
เมื่อเราพูดถึง การมีท่าทีที่เป็ นทางบวกและร่ าเริ งอยูเ่ สมอในสภาพที่เลวร้ายที่สุด ทาให้คิดถึงคนสองคน ใน
กิจการ 16:16-40 (ให้แต่ละคนค้นพระคัมภีร์ตอนนี้ และจับใจของเรื่ องที่คนส่ วนมากก็รู้จกั ดี ) เปาโลกับสิ ลาสอยู่
ในคุก
ให้คิดถึงสภาพของเปาโล และสิ ลาสในเวลานั้น กาลังอยู่ในสภาพที่เลวร้ายมาก ถูกจับขังคุก และเฆี่ยนตี
โดยเอาเท้าใส่ขื่อคาไว้ มีความเจ็บปวดจาก แผลเฆี่ยน และขื่อคานั้นอย่างสุ ดแสนพรรณนาบวกกับความหนาว
ความชื้นเหม็นอับและพื้นคุกที่แสนสกปรกนั้น ก็เหมือนกับการนอนฝันร้านจริ งๆ
ในเวาลเที่ยงคือเปาโล และสิลาสเริ่ มร้องเพลงสรรเสริ ญพระเจ้า คนจะร้องเพลงเมื่อตกอยู่ในสภาพนั้นได้
อย่างไร? คนส่วนมากเมื่อตกอยู่ในสภาพอย่างนั้น ก็คงจะมีแต่คาแช่งคาด่าเท่านั้นเอง แต่เปาโลและสิ ลาสร้อง
เพลงสรรเสริ ญพระเจ้า จิตใจที่เต็มไปด้วยความยินดี แม้ว่าจะต้องอยูใ่ นห้องขังที่น่าขยะแขยงนั้น
เราเรี ยนอะไรจากเรื่ องนี้บา้ ง? (รอคาตอบ) แสดงภาพ 11 -3 เมื่อเราพระคริ สต์อยุใ่ นชีวิตของเรา เราสามารถ
มีความชื่นชมยินดีได้ไม่ว่าจะต้อง ตกอยูใ่ นสภาพอย่างไร?
บางทีก็เป็ นการยากที่จะมีใจร่ าเริ ง บางทีปัญหาในครอบครัว อาจจะทาให้ไม่มีความสุ ข อาจจะปั ญหาที่
โรงเรี ยนที่ทาลายความร่ าเริ งนั้นได้ บางทีอาจจะมีความกดดันหลายๆด้าน เช่น ที่บา้ น ที่โรงเรี ยน จากเพื่อนฝูง
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จากการเรี ยน เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้ อาจจะเป็ นเหตุทาให้ยากที่จะมีความชื่นชมยินดี แต่ให้จาไว้ว่าเราจะสามารถมี
ความสุขและสันติสุขได้ โดยทางพระเยซูคริ สต์
ความเชื่อชื่นชมยินดีในพระเจ้าเป็ นกาลังของเรา
นานมาแล้วผูพ้ ยากรณ์เนหะมียบ์ อกกับชนชาติอิสราเอลว่า “ความชื่นบานในพระเจ้าเป็ นกาลังของท่าน” (เน
หะมีย ์ 8:10) เมื่อเรามีความชื่นชมยินดีของพระคริ สต์ จิตใจเรามีพลังจากภายในที่จะช่วยเราฟันฝ่ าอุปสรรคทุก
อย่างที่จะเกิดขึ้น
ถ้าเรายังไม่ได้ตอ้ นรับพระเยซูไว้เป็ นพระผูช้ ่วยให้รอด เราก็จะไม่รู้จกั ความชื่นชมยินดีที่สมบู รณ์ กษัตรย์
ดาวิดเขียนในหนังสือสดุดีว่า ชีวิตของเราจะไม่มีวนั ได้พบกับสันติสุขที่แท้จริ ง ได้ แม้จะได้พบกับความสาเร็ จ
ด้านอื่นๆในชีวิต แต่ ในพระเยซูค ริ สต์ เราสามารถมีชีวิต ที่ เต็มล้น ด้ว ยความสุ ขความชื่ น ชมยิน ดี เพราะรู้ ว่า
พระองค์ทรงห่วงใยและเฝ้ าดูเราอยูท่ ุกเวลา
การประกาศ
ให้ครู ฉวยโอกาสที่จะอธิษฐานเชิญชวนให้บางคนรับเชื่อ เพื่อเขาจะได้พบกับสันติสุขและความชื่นชมยินดี
อย่างแท้จริ ง อาจจะปิ ดการสอนโดยร้องเพลงด้วยกัน เช่น เพลง “ความยินดีในพระเจ้าเป็ นกาลังของข้า”
กิจกรรม
1. “ผูใ้ ห้คาคม” ให้เตรี ยม ดินน้ ามัน ดินเหนียวไม้จิ้มฟัน กาว และปากกาเมจิก ให้เด็กปั้นหุ่นที่จะเป็ นผูถ้ ือ
คาคม ที่ไม่ใช่รูปคนอาจจะเป็ นรู ปการ์ตูน หรื อ รู ปสัตว์ ให้เขียนข้อท่องจาตัวเล้กๆในแผ่นกระดาษที่จะทาเป็ น
ป้ ายเล็กๆ ทากาวติดกับไม้จิ้มฟัน หรื อไม้อนั เล็กๆ ยาวพอที่จะมีดา้ มปั กกับหุ ้นที่ทาไว้ ให้ดูเหมือนว่าหุ่ นกาลัง
ถือป้ ายท่องจานั้นอยู่ จะนาไปตั้งบนชั้นวางของที่บา้ นเพื่อเตือนความจา
2. “อธิบายคา”
เตรี ยมกระดาษ ดินสอ ปากกาเมจิก แจก ให้เด็กเขียนข้อท่องจา และเขียนคาอธิบายตามความเข้าใจของ
เขาเอง อาจจะตกแต่งกระดาษให้สวยงามตามชอบ และนางานของเขาออกแสดง
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3. ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
เฉลยแบบฝึ กหัด
1. ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยูเ่ ป็ นนิตย์
-

เพราะความชื่นบานของตนในพระเจ้าเป็ นกาลังของท่าน นหม. 8: 10
2. คนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย
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บทที่ 12 จงรับการสอน
ข้ อท่ องจา
“ทางของคนโง่น้ นั ถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่ปราชญ์ยอมฟังคาแนะนา” สุภาษิต 12:15

เป้าหมาย
สอนถึงสิ่งสาคัญในการยอมฟังคนอื่น และชักชวนให้นอ้ งๆทาตามคาสอนแนะคาแนะนาที่ดี

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 3:11, 12 , 6 :23 , 10 :17 , 12 :15 , 13: 1 , 13 , 18 , 14 :18 , 15 : 32 , 19 : 20 , 23 : 12

ข้ อคิดสาหรับครู
มีสานวนหนึ่งที่กล่าวถึงการเรี ยนว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรี ยน” คนโบราณพูดว่า เราเรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ ในทุกวัน
วิธีที่ดีสุดในการเรี ยนรู้คือ การ ยอมฟังคนอื่นและเรี ยนรู้จากประสบการณ์และความผิดพลาดในอดีตของเขา คน
เหล่านั้นมักจะมีคาแนะนาดีๆ ที่จะป้ องกันไม่ให้เราทาผิดเหมือนกับเขา หรื อความทุกข์ความเจ็บปวด
เหมือนกับที่เขาเคยได้รับมาก่อน
บ่อยครั้งเราไม่ค่อยยอมปรึ กษาคนเราชอบ ทาตามความคิดของตนเอง และบางที่ผลที่ได้รับก็คือ ความ
ทุกข์และความผิดหวัง ซึ่งก็สายเกินไปที่จะไปขอคาแนะนา
ช่วยให้เด็กๆเข้ามาถึงความสาคัญในการยอมฟังคนอื่น หนุนใจให้เขาเป็ นตัวของตัวเองแต่ในขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ นรับคาแนะนา จากคนอื่นด้วย เพื่อจะเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ การเรี ยนรู้ไม่ใช่เรื่ องง่ายเสมอไป แต่
ว่าการเรี ยนรู้จะไม่ทาให้เราเจ็บปวดผิดหวังภายหลัง
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นาสู่ บทเรียน
“ ฟังเทปคาแนะนา” ในระหว่างอาทิตย์ก่อนสอนให้เตรี ยมการสัมภาษณ์ผใู้ หญ่ สัก 2 – 3 คน เพื่อขอ
คาแนะนาเรื่ องการดาเนินชีวิตในวัยเด็ก ให้บนั ทึกคาสนทนาไว้แล้วนามาเปิ ดให้เด็กๆ ฟังก่อนการสอน

บทเรียนจากพระคัมภีร์
น้องๆเคยคิดบ้างไหมว่าจะต้องเรี ยนรู้ไปจนตลอดชีวิต? ไม่ได้หมายความว่าจะอยูใ่ นโรงเรี ยนตลอดชีวิต
ความจริ งแล้ว เรามีระยะเวลาเรี ยนรู้ ที่ยาวนานตลอดชีวิตของเรา จากวัยที่เป็ นทารกจนถึงวัยที่สามารถ
ประกอบอาชีพ เป็ นเวลาที่จะต้องเรี ยนรู้อย่างไม่มีวนั จบสิ้นตราบใดที่ยงั มีชีวิตอยู่
การเรี ยนรู้ บางทีก็เป็ นเรื่ องง่าย เราอาจจะเรี ยนรู้ได้โดยการดูการทางาน ในไม่ชา้ เราก็ทาตามได้ หรื อเรี ยน
โดยการฟังคาสอนจากครู อาจารย์ ที่จะอธิบายถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อเราฟังและศึกษาค้นคว้า สิ่ งเหล่านั้นก็
ซึมเข้าไปในสมอง และนาไปใช้ได้ในวันข้างหน้า เราสามารถเรี ยนรู้ได้จากหลายๆสิ่ง เช่น
1.เราเรียนรู้โดยการทดลองและความผิดพลาด แสดงภาพ 12-1 การเรี ยนรู้บางทีก็เป็ นเรื่ องยาก เราหัดถีบ
รถจักรยาน โดยพยายามขึ้นนั่งบนอานและถีบบันไดให้รถวิ่งไปโดยไม่ให้ลม้ แต่ส่วนมากมักจะล้มและมีแผล
ด้วยเมื่อหัดใหม่ๆ แต่ก็ตอ้ งลุกขึ้ นและพยามใหม่ จนกว่าจะถีบได้และไม่ลม้ หรื อเมื่อหัดเล่น สเก็ต ใหม่ๆ เรา
อาจจะล้มลุกคลุกคลานหลายครั้ง กว่าจะสามารถเล่นได้ดี แต่ทุกครั้งที่ลม้ ก็ตอ้ งลุกขึ้นพยายามใหม่อีก ในไม่ชา้ ก็
เก่ง
น้องๆเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม? (ให้โอกาสแบ่งปันประสบการณ์)
(อ่านสุภาษิต 3:11,12) นี่เป็ นวิธีที่ดีสุด ที่เราจะได้รับการสอนเมื่อยังเล็กอยู่
มีครอบครัวใครมีเด็กเล็กๆ ที่กาลังหัดเดินเตาะแตะไหม? (รอคาตอบ) เธอจะยกตัวอย่างวิธีที่คุณแม่สอนเด็ก
เล็กๆ เดินได้ไหม (ให้อภิปราย)
2.เรียนจากการตักเตือน
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พ่อแม่มกั จะปกป้ องลูกของเขา จากสิ่ งที่เป็ นอันตราย เขาอาจจะซื้ อปลัก๊ ไฟชนิ ดที่ปลอดภัยเพื่อป้ องกัน
ไม่ให้เด็กไปเล่นและเกิดไฟดูด แสดงภาพ 12 -2 เขาอาจจะทารั้วสูงๆ กั้นไม่ได้เด็กออกไปที่ถนน แต่มกั จะไม่
สามารถป้ องกันอันตรายจากความซุกซนของเด็กได้ ดังนั้นพ่อแม่จะต้องสอนให้ลูกหลีกหนี จากอันตรายต่างๆ
เพื่อจะให้ลกู เจริ ญเติบโต อย่างปลอดภัย มีสุขภาพที่ดีและเฉลียวฉลาดการสอนเด็กให้หลีกเลี่ยงจากอันตรายนั้น
จะต้องมีระเบียบวินยั เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
เขาจะต้องถูกทาโทษ เมื่อไม่เชื่อฟังคาตักเตือน คาเตือนเหล่านั้นมีไว้ ก็เพื่อความปลอดภัยและเป็ นผลดีต่อ
เด็กเอง เป็ นสิ่งสาคัญที่จะเรี ยนรู้โดยการยอมฟังคาตักเตือน และคาแนะนาที่ดี
สุภาษิต 3:11,12 หนุนใจไม่ให้เรามีความรู้สึกไม่ดีต่อผูท้ ี่ตกั เตือนสัง่ สอนเราไม่มีใครชอบถูกติเตียน บางที
การลงโทษร่ างกายก็ทาให้เจ็บการพลาดโอกาสที่ดี ก็ทาให้เสียใจ แต่พ่อแม่ที่รักลูกจะต้องห่วงใยความเป็ นอยูข่ อง
ลูก ท่านรู้ดีว่าอะไรเป็ นอันตราย หัวใจของพ่อแม่เต็มไปด้วยความรักและห่วงใย การลงโทษเป็ นการแสดงว่าพ่อ
แม่รักถ้าท่านไม่รักท่านไม่รักท่านจะไม่ตกั เตือนแก้ไข เพราะไม่สนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูก พ่อแม่รู้ดีว่า ถ้าลูก
ไม่เรี ยนรู้ที่จะเชื่อฟังหรื อฟังคาแนะนาของพ่อแม่ และคนอื่นตั้งแต่ยงั เด็ก เมื่อโตขึ้นเขาจะมีแต่ความยุง่ ยากไปจน
ตลอดชีวิตของเขา
3.เรียนรู้จากคาแนะนาและแก้ไข
คาตัก เตือน ค าแนะนา และการแก้ไขเป็ นส่ วนสาคัญของชีวิต เราจะไม่แก่ หรื อฉลาดเกิ นไปในการฟั ง
คาแนะนาที่ดี สุภาษิต 10 :7 บอกเราว่า เป็ นการไม่ถกู ต้องที่จะไม่ยอมฟังคาเตือน แล้วไม่ยอมฟังบ้างไหม? อะไร
เกิดขึ้น? (รอคาตอบ)
น้องๆคิดถึงเวลาที่ได้รับคาตักเตือน แล้วไม่ยอมเชื่อฟังบ้างไหม? อะไรเกิดขึ้น? (รอคาตอบ)
การเพิกเฉยคาแนะนา และคาตักเตือนที่ดีแสดงว่าเราไม่เอาใจใส่ตวั เอง เราไม่สนใจหรื อห่ วงใยว่าอะไรจะ
เกิดขึ้นกับตัวเอง เมื่อเรายอมรับการตีสอน และการแก้ไขจะทาให้มีความเข้าใจมากขึ้นเราจะรู้สึกตัวเอง และสิ่งที่
เราต้องการ และจะเป็ นเหมือนพระเยซูมากขึ้น
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สิ่งสาคัญในการเรี ยนรู้คือ การยอมฟังคนอื่นในสองวิธีคือ การทาตามคาแนะนา และการยอมผังคาตักเตือน
สัง่ สอน
ในสุภาษิต 23:12 ซาโลมอนแนะนาประชาชนให้รับการช่วยเหลือให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ เขาหมายความ
ว่า เราควรจะขอคาแนะนาและฟัง คาตักเตือนสัง่ สอน การเรี ยนรู้โดยการทดลองหรื อ โดยความผิดพลาดนั้น เป็ น
วิธีที่ลาบาก วิธที่ง่ายที่สุด คือการยอมเรี ยนรู้จากประสบการณ์ของคนอื่น นั้นจะช่วยได้มาก และปลอดภัยกว่า
บางทีอาจจะรู้สึกว่า ไม่อยากให้เปิ ดเทอมเลย เพราะว่าจะต้องมานั่งฟังครู สอนอาทิตย์ละห้าวัน ในเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเลขคณิ ต ต่อจากนั้นก็จะต้องรี บกลับบ้านและช่วยทางานบ้าน ในวันอาทิตย์ก็
ต้องเรี ยน เกี่ยวกับเรื่ องของพระเจ้าที่คริ สตจักรอีก
สุภาษิต 19 :20 กล่าวว่า “จงฟังคาแนะนาและรับคาเตือนสติ เพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสาหรับอนาคต” นี่เป็ นเหตุ
ทาให้คาแนะนามีความสาคัญ คาแนะนาสติปัญญามาให้ ทั้งเมื่ออายุมากแล้วคนฉลาดยอมเรี ยนรู้และเข้าใจคนอื่น
แสดงภาพ 12 -3 ให้คิดถึงบางคนที่ชอบสร้างปัญหาที่โรงเรี ยน เขาโต้เถียงผูใ้ หญ่ เขาแสดงการเยาะเย้ยครู
บาอาจารย์ ทาเสียงดังและหยาบคายชอบขัดแย้งและไม่ยอมรับการตักเตือน ผูท้ ี่เชื่อฟังจะได้รับเกียรติ
(อ่านสุภาษิต 13 : 1, 13,18 ดังๆ) คนที่ชอบทาตัวเป็ นปัญหาที่โรงเรี ยนที่มาแล้ว เรี ยกว่า “ตัวปัญหา” เป็ นคา
ที่เหมาะสมที่จะใช้เรี ยกคนอย่างนั้น คนที่ไม่ยอมรับคาตักเตือน หรื อเชื่อฟังคาแนะนาของคนอื่นมักจะต้องเสี ยใจ
ภายหลัง มีคาสัญญาสาหรับผูท้ ี่ยอมรับคาเตือนสัง่ สอน จะพบกับความสาเร็ จ แต่ผทู้ ี่ไม่ยอมรับจะต้องประสาน
กับความขัดสนและความอับอาย ตามข้อ 18 ถ้าเขายอมที่จะทาตามคาแนะนา แม้ว่าจะยากลาบากเขาก็จะได้รับคา
สัญญาว่าจะได้รับเกียรติ
อาจมีบางคนพยามช่วยเรา โดยการให้คาแนะนาแก่เรา เมื่อเราเป็ นผูใ้ หญ่แล้วจะรู้ว่า คาแนะนาอะไรที่ควร
จะทาตาม หรื อไม่ควรทาตาม
เมื่อเร็ วๆนี้มีใครให้คาแนะนาอะไรกับน้องๆบ้างไหม? (ให้เวลาอภิปราย) เราควรจะขอบคุณ พระเจ้าสาหรับ
ผูท้ ี่ให้คาแนะนาที่ดีแก่เรา
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ข้ อท่ องจา
ข้อท่องจาอาทิตย์น้ ีอยูใ่ น สุภาษิต 12:15 (ท่องข้อท่องจาด้วยกัน) ข้อท่องจามีความหมายว่า ผูท้ ี่ไม่ตอ้ งการ
คาแนะนาเป็ นคนโง่เขลา และวรรคสุดท้ายบอกว่า คนที่ฉลาดยอมฟังคาแนะนา ดังนั้นการเป็ นคนฉลาด ก็คงต้อง
ดีกว่าคนโง่แน่นอน
สุภาษิต 12:15 บอกให้เรารู้ว่าอะไร? เกิดขึ้นกับคนโง่กบั คนฉลาด (อ่านข้อนี้ ดงั ๆ) คนฉลาดจะระมัดระวัง
เขาจะฟังคาแนะนาจากเพื่อน และพินิจพิจารณาอย่างถี่ถว้ น แต่ส่วนคนโง่จะยอมฟังคน ที่มีความคิดเหมือนกับ
เขา แล้วก็ทาเลยโดยไม่ตอ้ งใคร่ ครวญอะไร และในที่สุดเขาก็ถกู นาไปในทางที่ไม่ถกู ต้อง
การประกาศ
(อ่านสุภาษิต 6:23) ถ้าเรายอมฟังคาตักเตือน และคาแนะนาจากพี่น้องคริ สเตียน และเพื่อนที่เป็ นคริ สเตียน
และพระวจนะของพระเจ้า เราจะได้รับการนาในทางแห่งความสว่าง และจะสามารถเป็ นพยานต่อผูอ้ ื่นได้ดว้ ย เรา
จะสามารถช่วยคนอื่นได้ โดยการยอมฟังคาแนะนาที่ดีและเป็ นคนที่ยอมการสอน คือเป็ นคนที่สอนได้ อธิษฐาน
ขอพระเจ้าช่วยเราในการนาคนอื่นมาหาพระเยซู
อาจจะมีเด็กบางคนยังไม่ได้รับเชื่อ เปิ ดโอกาสและชักชวนให้เขาตัดสินใจ
“คนหยัง่ รู้มีความรู้เป็ นมงกุฎ” ( สุภาษิต 14:18) ซาโลมอนได้เพิ่มเติมคาสอนว่า ให้เราเป็ นคนสอนได้ ถ้า
เรายินดีเรี ยนรู้และรับคาแนะนาที่ดี รางวัลที่จะได้รับคือ จะเป็ นคนฉลาดและทาให้พระเจ้าพอพระทัย
กิจกรรม
1.เส้นเชือกปริ ศนา
เตรี ยมกระดาษหรื อกระดาษอัด ตะปูเข็มและปากกาเมจิก ให้เขียนข้อท่องจาตัวใหญ่ๆ บนกระดาน แล้ว
ตอกตะปูเข็มตามแนวตัวอักษรต่อจากนั้น ให้เอาเชือกเส้นเล็กหรื อไหมพรม คล้องตามแนวตะปูตามตัวอักษรแต่
ละตัว จนครบประโยค
2.นกฮูกเจ้าปัญญา
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เตรี ยมกระดาษแข็งสี น้ าตาล แม่พิมพ์รูปนกฮูก ปากกาเมจิก แจกอุปกรณ์ให้นักเรี ยนทารู ปนกฮูก จาก
กระดาษแข็ง โดยทาตามรู ปตามแม่พิมพ์ให้เขียนคาว่า “ฉันจะเป็ นคนฉลาด” (สุ ภาษิต 12 : 15 ) ตัวโตๆที่ตวั นก
อาจจะเพิม่ ขน ตา จมูก ปาก ให้ดูเหมือนนกมากขึ้น (ดังภาพ)
3.ทางานในหนังสือแบบฝึ กหัด
1.การสอน
2.การแนะนา
3.การตักเตือน
เฉลยแบบฝึ กหัด
ทาง , คนโง่ , ถูกต้อง , สายตา , ปราชญ์ , ฟัง
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บทที่ 13 จงรอบคอบ
ข้ อท่ องจา
“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาครอบรอบรู้ของตนเอง” (สุภาษิต 3 : 5)

เป้าหมาย
สอนให้รู้ถึงการเตรี ยมพร้อมสาหรับอนาคต รวมทั้งการรู้จกั และทาตามน้ าพระทัยของพระเจ้า หนุนใจให้
เด็กๆ แสวงหา การทรงนาของพระเจ้าในการตัดสินใจทุกครั้ง

ข้ อพระคัมภีร์
สุภาษิต 3:1, 5 -8 ,13 :16 , 15 : 22 , 16 : 3 , 19 : 21 , 20 : 18 จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุ ดใจของเจ้า และอย่า
พึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง สุภาษิต 3: 5

ข้ อคิดสาหรับครู
เด็กรวีฯ ในวัยนี้เริ่ มคิดถึงเรื่ องอนาคต เขาอาจจะถามว่าน้ าพระทัยของพระเจ้าสาหรับชีวิตของเขาคืออะไร
แต่เขาจะไม่คิดถึงเรื่ องนี้อย่างลึกซึ่งจนกว่าจะมีอายุอย่างเข้า 17 – 18 ปี
อาทิตย์น้ ี ขอให้ครู แนะนาเขาให้แสวงหาแผนการของพระเจ้า สาหรับชีวิตของเขา และยอมให้พระเจ้า
นาพา ให้ยกตัวอย่างว่าพระเจ้าทรงนาชีวิตของท่านอย่างไร ให้อภิปรายถึงการวางแผนการของชีวิตไว้กบั พระเจ้า
เพื่อจะช่วยไม่มีความกังวลสาหรับเรื่ องอนาคต

นาสู่ บทเรียน
ครู เขียนข้อท่องจาบนกระดาษสี และให้เด็กตัดตัวอักษรออกมา แล้วนามาประกอบกันเป็ นคา และประโยค
ข้อท่องจา ติดบนกระดาษโปสเตอร์เสร็ จแล้ว นาไปแขวนไว้ในที่ที่จะเห็นได้ง่าย เพื่อเตือนความจา (จะทาเป็ น
แผ่นเล็กสาหรับส่วนตัว เพื่อนากลับบ้าน หรื อร่ วมกันทาเป็ นแผ่นใหญ่สาหรับติดที่หอ้ งเรี ยนได้)
บทเรียนจากพระคัมภีร์
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เมื่อใครสักคนอยากจะมีบา้ นหลังใหม่ สักหลังหนึ่ง สิ่งที่เขาควรทาอันดับแรกก็ คือ การคิดตริ ตรองถึงชีวิต
ของเขา และวางแผนการสาหรับบ้านที่เขาอยากจะได้ ทาอย่างไรถึงจะมีบา้ นใหม่น้ ี
แสดงภาพ 13 – 1
ในวันรุ่ งขึ้นเขาก็ไปติดต่อซื้อที่ดินผืนหนึ่ ง และติดต่อกับบริ ษทั รับเหมาก่อสร้างให้ออกแบบ และว่าจ้าง
บริ ษทั ให้สร้างบ้านหลังใหม่ให้เมื่อสร้าง โครงบ้านเสร็ จแล้ว บริ ษทั รับเหมาจะเชิญให้เจ้าของมาดู เจ้าของบ้านมี
ความพอใจและคุยอวดเพื่อนบ้านว่า เขาจะมีบา้ นที่ดีที่สุ ด ต่อจากนั้นเขาก็ไปว่าจ้างให้ช่างก่อสร้าง มาทาบ้าน
ของเขาให้สมบูรณ์แต่เมื่อนายช่างได้คานวณค่าก่อสร้างที่เขาจะต้องจ่าย เขาก็ตอ้ งตกใจ แสดงภาพ 13 – 2 เพราะ
ไม่มีเงินพอที่จะทาให้บา้ นหลังนั้นเสร็ จเรี ยบร้อยได้เมื่อคนเดิน ผ่านไปมาเห็นบ้านที่สร้างไม่สาเร็ จนั้นต่างก็พา
กันหัวเราะเยาะและพูดว่า “เขาอยากจะสร้างบ้าน แต่ไม่คิดให้รอบครอบเสียก่อน”
บทเรี ยนของเราอาทิตย์น้ ีมีเป้ าอยูท่ ี่การเตรี ยมพร้อมและเรื่ องเล่าที่เราพบนั้น ก็เป็ นตัวอย่างถึงผลเสียของการ
ทาอะไร โดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้าให้ดีเสียก่อน
เราจะต้องมีก ารเตรี ย มพร้อมสาหรั บวันนี้ พรุ่ งนี้ และตลอดชี วิต เราจะต้องรู้ พระประสงค์ข องพระเจ้า
สาหรับชีวิตเรา การที่จะรู้ได้น้ นั เราจะต้องวางใจองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าว่าจะทรงนาเราไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเรา
วางแผนสาหรับอนาคต เราจะต้องมีพระเจ้าเป็ นจุดศูนย์กลางในแผนการนั้น
(อ่านสุภาษิต 13 : 16) กล่าวว่าดังนี้ “คนที่หยัง่ รู้กระทาทุกอย่างด้วยความรู้ แต่คนโง่ก็อวดความรู้ของตน”
เราจะวางแผนให้สมบูรณ์ในทันทีทนั ใดไม่ได้ จะต้องมีเวลาคิดตริ ตรอง และพูดคุยกันนานพอสมควร
ชายในเรื่ องเล่าที่กล่าวนั้น เป็ นคนโง่เขลาเขาไม่ได้คิดหรื อวางแผนล่วงหน้าในสิ่งที่เขาจะทา และในที่สุดก็
ได้แสดงผลของความโง่ เขลาออกมาให้ทุกคนเห็น (อ่านลูกา 14 : 28)
คนเราจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ได้อย่างไร? น้องๆจะหลีกเลี่ยงความผิดพลาด ได้อย่างไร? น้องๆจะหลีก
หนีความผิดพลาดในการวางแผนเกี่ยวกับอนาคตได้อย่างไร? (อภิปราย )
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ประการแรก ชายคนนั้นน่าจะปรึ กษาและขอคาแนะนาจากเพื่อนก่อนที่จะตัดสิ นใจ (อ่านสุ ภาษิต 15 : 22)
พระคาข้อนี้เตือนเราว่า เป็ นการดีที่จะขอคาแนะนาและปรึ กษาหารื อคนอื่น จะช่วยให้เราเกิดความคิดและมี
สติปัญญาดีข้ ึน
แผนการล้มเหลวบ่อยครั้ ง เป็ นเพราะว่าเราพยายามในสิ่ งที่ เกิน ความสามารถตามลาพัง บางที่ เราหยิ่ง
เกินไปที่จะขอความช่วยเหลือ แม้จะต้องการความช่วยเหลือ
คนที่ฉลาดมักจะไปขอคาแนะนาจากคนที่มีประสบการณ์ก่อนลงมือทาอะไร? ถ้าคิดสร้างกรงให้สุนขั เราก็
ต้องไปถามคนที่เคยทามาก่อนว่า จะทาให้มนั แข็งแรง ปลอดภัยและดีต่อสัตว์เลี้ยงของเราอย่างไร “มีใครเคยขอ
คาแนะนาเมื่อจะทาอะไรไหม?”
บางทีแผนการที่เราวางไว้น้ นั มีผลเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วย ดังนั้นจะต้องมีการตกลงกันให้เรี ยบร้อยก่อน
ตัดสินใจลงมือทา (อ่านสุภาษิต 20 :18 ) ผูน้ าที่ฉลาดจะไม่ทาสงครามก่อนมีการปรึ กษาหารื อ
ถ้า น้อ งเป็ นพระมหากษัต ริ ย์ห รื อประธาธิ บ ดี คงจะไม่ ป ระกาศสงครามกับ ประเทศอื่ น ก่ อ นมี ก าร
ปรึ กษาหารื อในท่ามกลางพวกผูน้ าอื่นๆ แล้วจึงตัดสินใจร่ วมกัน แสดงภาพ 13 -3
มีการกระทาอะไร ที่ตอ้ งการการเห็นชอบจากคนอื่นก่อน (อภิปราย ) การเข้าโรงเรี ยนเป็ นอย่างไร? บางคน
อาจจะวางแผนไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนมีชื่อเสียงประจาจังหวัด บางคนอาจจะเลือกเรี ยนโรงเรี ยน
เอกชนที่มีชื่อเสียงดี บางคนอาจจะต้องการทางานเลยเมื่อเรี ยนจบมัธยมปลาย แผนการเหล่านี้อะไรดีกว่ากัน?
สมบัติว่า เราอยากจะเข้าเรี ยนในวิทยาลัยก็จะต้องมีทุนการศึกษาจากพ่อแม่ เราจะตัดสิ นในคนเดียวไม่ได้
เราจะต้องถามและปรึ กษากับพ่อแม่ก่อน เมื่อทุกคนตกลงเห็น ด้วยกันแล้ว จึงเริ่ มวางแผนต่อไปว่าจะทาอะไร
ต่อไป
อ่านสุ ภาษิต 19 : 21 พระคาข้อนี้ บอกเราว่า มนุ ษย์มีแผนงานหลายอย่าง พระเจ้าทรงทราบดีทุกอย่าง
ทรงทราบว่าอัน ไหนจะสาเร็ จ อันไหนจะล้มเหลว ถ้าเราแสวงหาการทรงน าของพระองค์ในการวางแผน
พระองค์จะทรงนาเรา ให้สงั เกตตอนท้ายประโยค “แต่พระประสงค์ของพระเจ้านัน่ แหละจะดารงอยูไ่ ด้”
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สุภาษิต 16 :3 , 9 บอกให้เรารู้ถึงเคล็ดลับที่จะทาให้แผนการของเรา พบกับความสาเร็ จ พระคัมภีร์แนะนา
ให้เรามอบงานทุกอย่างที่จะทาไว้กบั พระเจ้า และพระองค์สัญญาว่าอย่างไร? (รอคาตอบและให้เวลาอภิปราย)
นัน่ เป็ นสิ่งที่ประเสริ ฐใช่ไหม? เรารู้ว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะทรงนาความคิดของเราไปในทางที่ถูกต้อง เมื่อเรา
มอบงานทั้งสิ้นไว้กบั พระองค์และวางใจในพระองค์ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทุกสิ่งจะเป็ นไปตามที่เราคาดหวังไว้
เราอาจจะผิดหวัง แต่ในบั้นปลายชีวิตจะพบกับความสาเร็ จในพระเจ้า
สุ ภาษิต 16 : 9 ส่ งเสริ มความคิด พระเจ้าเป็ นผูน้ าย่างเท้าและการกระทาของเรา เมื่อก าลังวางแผนการ
จะต้องยอมให้พระเจ้านา เมื่อชนชาติอิสราเอล จะเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอัน เขาตัดสินใจโดยไม่ได้ขอการทรง
นาจากพระเจ้า เขายอมปล่อยให้ชนชาติน้ ีได้แสร้งทาอุบายเหมือนกับว่า มาจากเมืองไกล พระเจ้าทรงทราบว่าชน
ชาติกิเบโอนอาศัยอยู่ในคานาอัน แต่ชนชาติอิสราเอลลืมที่จ ะขอการทรงนาจากพระองค์ หลงกลไปทาพัน ธ
สัญญาเป็ นมิตรกันโดยที่โยชูวาไม่ได้ปรึ กษา พระเจ้าก่อน ซึ่งจะมีผลเสี ยภายหลัง พระเจ้าจะทรงนาเราถ้าเรา
ขอให้พระองค์ทรงนา
(อ่านสุภาษิต 3:1,2) พระคาตอนนี้หนุนใจให้เรารักษาบัญญัติของพระองค์ และพระองค์ทรงสัญญาว่า จะ
ให้มีอายุยนื ยาวและอยูส่ ุขสมบูรณ์
ข้ อท่ องจา
ข้อท่องจาอาทิตย์น้ ี หนุนใจให้เราวางใจในพระเจ้า (ท่องข้อท่องจาด้วยกัน ) พระคาข้อนี้ มีความหมายต่อ
เราอย่างไรบ้าง?
“จงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้า หมายความว่า ไม่ตอ้ งห่ วงใยอะไรเลย บางทีก็เป็ นการยากในการ
วางใจ เราพึ่งตัวเองมากเกินไป อย่าเพียงแต่ท่องข้อท่อจาอย่างเดียว แต่ขอให้ปฏิบตั ิตามด้วย เป็ นคานานาที่เป็ น
ผลดีต่อชีวิตของเรา
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การประกาศ
พระคาตอนนี้ ไม่เพียงแต่จะหนุนใจเราเท่านั้น แต่ยงั หนุ นใจคนอื่นด้วย เมื่อท่านขอความช่วยเหลือจาก
พระเจ้า ในการเป็ นพยานกับคนอื่นพระคาข้อนี้จะเป็ นประโยชน์มาก พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเข้าใจถึงความ
ต้องการของคนอื่น พระคาข้อนี้จะเป็ นประโยชน์มาก พระเจ้าจะทรงโปรดให้เราเข้าใจถึงความต้องการขอคนอื่น
รู้ถึงคาสัญญาของพระเจ้าและนาเขารับเชื่อในพระเยซู
ถ้าท่านอธิษฐาน ขอการทรงนาในการวางแผนสาหรับอนาคต จงมอบงานทุกอย่างไว้กบั พระเจ้า และเชื่อ
ว่าพระองค์จะทรงนาต่อไปจนสาเร็ จ
กิจกรรม
1.ตอบค าถามในข้อทดสอบที่อยู่ดา้ นหลัง หนังสื อ ครู อาจจะอ่านค าถาม แล้ว ให้เ ด็ ก เขี ยนค าตอบใน
กระดาษของเขา
2.เตรี ยมกระดาษโปสเตอร์ กระดาษ ปากกาเมจิก กรรไกร
ให้เด็กๆทารู ปรอยเท้าทั้งสองข้าง โดยวางเท้าบนกระดาษที่แจกให้เอาดินสอลากตามลักษณะของเท้าแล้ว
ตัดออก ทาคนละ 4 แผ่น ในรู ปเท้าแต่ละอันให้เขียนว่า “พระเจ้าจะทรงนา... (ใส่ ชื่อตัวเอง) เขียนคาตอบท้ายของ
รอยเท้าว่า “อนาคต”
เฉลยแบบฝึ กหัด
1.วางแผน
2.ขอคาแนะนา
3.รอการทรงนาของพระเจ้า
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ข้ อสอบ
ข้อทดสอบ เตรี ยมไว้สาหรับวัดผลการเรี ยนของเด็กในลักษณะคาถามแบบปรนัย โดยความพยามให้
ครอบคลุมคาสอนและเหตุการณ์ท้งั หมดของแต่ละบทเรี ยนการใช้ขอ้ ทดสอบนั้นจะใช้ทดสอบก่อนการสอนเพื่อ
วัดพื้นฐานความรู้ความเข้าใจของเด็กๆ หรื อจะใช้ทดสอบเพื่อวัดผลเมื่อเรี ยนจบ เวลาใช้ควรอธิบายให้เด็กๆ
ทราบว่า การทดสอบไม่เหมือนการสอบ เพราะการทดสอบ จะไม่มีการให้คะแนนเหมือน การสอบ แต่จะช่วย
ให้รู้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจพระคาของพระเจ้าใน ชีวิตของเด็กแต่ละคนเท่านั้น
1. เมื่อพระเจ้าบอกให้ซาโลมอนขอพรจากพระองค์ ซาโลมอนขออะไร
ก.เงินมากมาย ข.ชื่อเสียงดี ค.สติปัญญา
2.แหล่งกาเนิดของปัญญาคือ....
ก.คาแนะนาของบิดามารดา
ข.พระวจนะของพระเจ้า
ค.คาแนะนาจากศิษยาภิบาล
3.อะไรทาให้คนรู้สึกดีข้ ึนเมื่อเขาเสียใจ....
ก.คาแนะนา
ข.อยูค่ นเดียวเงียบๆ
ค.คาพูดที่มคี วามเมตตา
4.แบบอย่างความเมตตาที่ยงิ่ ใหญ่ของพระเจ้าคือ
ก. การเนรมิตสร้างโลก
ข. ส่งพระบุตรลงมาตายเพื่อความบาปของเรา
ค.เตรี ยมอาหารสาหรับเรา
5.เมื่อพระเยซูสนทนากับพวกผูน้ าศาสนาที่กรุ ง เยรู ซาเล็ม ทรงมีพระชนมายุ...
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ก.14 พรรษา

ข. 10 พรรษา

ค. 12 พรรษา

6.เมื่อโยเชฟกับมาเรี ยตามหาพระเยซูเมื่อพบแล้วพระเยซูมีท่าทีอย่างไรต่อท่านทั้งสอง?
ก. ตัดสินใจออกจากเยรู ซาเล็ม
ข.กลับบ้านและเชื่อฟัง
ค.บอกโยเซฟว่าพระองค์ไม่จาเป็ นต้องเชื่อฟังเขา
7.อะไรคือสิ่งที่ควบคุมยากที่สุด?
ก. ม้า

ข. เรื อ

ค. ลิ้น

8.เติมคาในช่องว่างให้สมบูรณ์ “คาตอบ...ช่วยละลายความโกรธเกี้ยวให้หายไป แต่คากักขฬะ
ก. ขู่กรรโชก / โต้เถียง
ข. อ่อนหวาน / เร้าโทสะ
ค. พูดโดยไม่คิด / ทาให้มีปัญญา
9.เมื่อบุตรน้อยหลงหายให้เงินหมดแล้วเพื่อนของเขา...
ก. ให้เงินแก่เขา
ข. ให้กินอาหารที่บา้ นของเขา
ค. ละทิ้งเขา
10. ตัวอย่างการเป็ นมิตรที่ดีต่อกันในพระคัมภีร์ หมายถึงใครกับใคร?
ก. ยาโคบกับเอซาว

ข. เปาโลกับสิลาส

ค. โยนาธานกับดาวิด
11.ลักษณะนิสยั ที่ตรงกันข้ามกับการมีใจถ่อมคือ
ก. การอวดตัว

ข. อารมณ์ร้าย

ค. ความสงบเสงี่ยม
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12.กษัตริ ยท์ ี่อยูใ่ นหนังสือดาเนียลที่พระเจ้าต้องทาให้เขา ถ่อมใจคือ
ก. เบลซาซา

ข. ไซรัส

ค. เนบูคดั เนสซาร์
13.สิ่งที่สาคัญที่สุดที่เราควรเลือกในชีวติ ของเราคือ....
ก. ดาเนินชีวิตในทางที่ดี

ข. รับใช้พระเจ้า

ค. เลือกเพื่อนที่ดีที่สุด
14. สิ่งที่อนั ตรายที่สุดเราควรเลือกในชีวิตของเราคือ....
ก. ความสุขสบาย

ข. เกียรติ

ค. ความสนุก
15. เลือกข้อที่ถกู ต้องเติมลงไปในช่องว่าง “ผูท้ ี่...ดีกว่าผูท้ ี่อานาจมาก....
ก.ช้าในการโกรธ

ข. ตอบคาถามได้รวดเร็ ว

ค.เป็ นนักอ่าน
16.ผลพระวิญญาณสุดท้ายที่พบในกาลาเทีย 5: 22 , 23 ที่มีความหมายเหมือนกับการรู้จกั บังคับตนคือ
ก. ความสุขภาพอ่อนน้อม

ข. ใจเย็น

ค. อดทนนาน
17.มีคาไหนอีกที่พดู ถึงว่าคนนั้นเป็ นคนที่เชื่อถือได้
ก. วางใจได้

ข. คนที่ฉลาด

ค. คนที่ขยัน
18.สิ่งไหนสาคัญที่สุดที่ทาให้เราเป็ นคริ สเตียนที่ไว้ใจได้
ก. ผลักภาระให้คนอื่น

ข. อ่านพระคัมภีร์ อธิษฐาน และไปโบสถ์

ค. เรี ยนรู้ถึงวิธีที่จะทาให้อยูเ่ หนือคนอื่นหรื อดีกว่าโดยการเรี ยนพิเศษ
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19. ซาโลมอนยกตัวอย่างของ...ที่แสดงถึงความขยันและอุตสาหะ
ก. ตัวบีเวอ

ข. มด

ค. นก

20.ให้เติมคาในช่องว่างให้สมบูรณ์จากข้อที่อยูข่ า้ งล่าง “มีกาไรอยูใ่ น.........”
ก. สันติสุข

ข. การงาน

ค. ความชื่นชมยินดี

21.ผลของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ประการที่ 2 ใน กาลาเทีย 5: 22 คือ
ก. สันติสุข

ข. ความรัก

ค. ความชื่นชมยินดี
22.เติมคาให้สมบูรณ์ “ ใจร่ าเริ งเป็ น.....”
ก. น้ าเย็น

ข. ยาอย่างดี

ค.ความอบอุ่นในฤดูหนาว
23.ทาไมพระเจ้าต้องตีสอนคริ สเตียน.....
ก. เพราะทรงพิโรธเขา

ข. เพราะทรงรักเขา

ค. เพราะทรงแข็งแรงกว่าเขา
24.สุภาษิต 15: 32 กล่าวว่าคนที่ไม่ยอมฟังคาแนะนาของคนอื่นเป็ นคน......
ก. ฉลาดกว่าคนอื่น

ข. ไม่สนใจตัวเอง

ค. รู้ว่าเขาจะเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองได้
25. พระเยซูกล่าวว่า คนที่คิดจะสร้างบ้านจะต้อง
ก.ฉลาดกว่าคนอื่น

ข. ต้องใช้อิฐเพราะจะทาให้บา้ นแข็งแรง

ค.ต้องมีที่เพื่อจะขายบ้านได้อีกในอนาคต
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26.ตามสุภาษิต 3:5 – 6 ถ้าเราวางใจในพระเจ้าโดยไม่ตอ้ งพึ่งพาอาศัยความรอบรู้ของตนเองพระองค์จะทรง
ก. ทาให้ร่ ารวย
ข.นาทางการดาเนินชีวิตของเรา
ค.จะบอกเราทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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