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การเช่ือฟังพระเจ้า 

การเรียนรู้ท่ีจะรักและเช่ือฟังพระเจ้าได้อยา่งไรนัน้ ก็เป็นสิ่งง่ายดายสําหรับบางคน  แตสํ่าหรับพวกเรา

สว่นใหญ่แล้ว การรักและเช่ือฟังบคุคลท่ีเรามองไมเ่ห็นนัน้เป็นสิ่งท่ียาก  การเรียนรู้ท่ีจะฟังพระสรุเสียงพระเจ้า

และการรู้วา่เม่ือไหร่ท่ีพระองค์ทรงตรัสกบัเราให้ทําบางสิ่งนัน้เป็นทกัษะท่ีสําคญัซึง่คริสเตียนใหมจํ่าเป็นต้อง

เรียนรู้โดยเร็ว  จดุประสงค์หลกัของวิชานีคื้อ เพ่ือสํารวจวิธีการในเชิงปฏิบตัท่ีิเราสามารถแสดงออกถึงการเช่ือ

ฟังของเราท่ีมีตอ่พระเจ้า 

1
2
3

4
5

บทที่ 1 ความรักและการเช่ือฟัง 
บทนีจ้ะกลา่วถึงประเดน็ท่ีว่าทําไมคริสเตียนควรจะเช่ือฟังพระเจ้า รวมถึงการท่ีเราจะ 
สํารวจพระบญัญัตข้ิอใหญ่ท่ีสดุของพระเจ้าในระดบัลึกด้วย 

บทที่ 2 ท่าทกัีบการเช่ือฟัง 
บทนีจ้ะอภิปรายถึงบทบาทของทา่ทีตา่งๆ ซึง่มีผลตอ่พฤติกรรมของเรา โดยท่ีเราจะให้ 
ความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกบัการพฒันาท่าทีท่ีเช่ือฟัง 

บทที่ 3 เราควรจะเช่ือฟังพระบัญญัตข้ิอใดบ้าง? 
บทนีจ้ะกลา่วถึงความรับผิดชอบของคริสเตียนท่ีมีตอ่พระบญัญตัขิองพระเจ้าท่ีปรากฎใน
พระคมัภีร์  เราจะอภิปรายถึงวิธีการท่ีคริสเตียนจะสามารถแยกแยะหลกัการตา่งๆ ท่ีอยู่
เบือ้งหลงัพระบญัญัตแิตล่ะข้อของพระเจ้า และสามารถนําหลกัการเหลา่นัน้มาประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจําวนัได้  หวัข้อนีย้งัได้ศกึษาด้วยว่าอะไรเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับ 
คริสเตียนอีกด้วย 

บทที่ 4 ผลดีจากการเช่ือฟังพระเจ้า 
การเช่ือฟังพระเจ้าตอนแรกก็อาจดเูหมือนว่ายากมาก แตก่ารเช่ือฟังนัน้จะทําให้ได้ผลลพัธ์
ในทางบวกเสมอ   เราจะสํารวจแบบอยา่งจากพระคมัภีร์ และแบบอยา่งจากชีวิตปัจจบุนั 
เพ่ือดวูา่การเช่ือฟังพระเจ้านัน้ให้ผลดีอะไรบ้าง 

บทที่ 5 ผลลัพธ์จากการไม่เช่ือฟังพระเจ้า 
ในบทนีเ้ราจะอภิปรายถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า เชน่ สํารวจเก่ียวกบั
ประเดน็ของผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้เองโดยธรรมชาติ การลงวินยั การลงโทษ และการแก้แค้น  
ซึง่ล้วนเป็นผลลพัธ์ท่ีเก่ียวพนักบัการไมเ่ช่ือฟัง   นอกจากนีเ้ราจะสํารวจดชีูวิตท่ีไมเ่ช่ือฟัง
ของคนอ่ืนด้วย และสะท้อนว่าเราได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากคนเหลา่นัน้ 

เนือ้หาในคู่มือครูมีอะไรบ้าง? 
เนือ้หาในคูมื่อครูแบง่ออกเป็นส่ีสว่น แตล่ะสว่นมีหวัข้อใหญ่ 

1. แผนการสอนบทเรียนสําหรับครู
2. คูมื่อผู้ เรียน
3. สมดุบนัทึกโครงการ
4. การสอบ และใบประกาศนียบตัรสําหรับผู้ ท่ีจบการศกึษา

ถดัจากบทนําจะอธิบายเก่ียวกบัวิธีการใช้ในแตล่ะสว่น 
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คาํนํา 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในวิชาชดุ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ซึง่เขียนขึน้มาเพ่ือชว่ยคริสเตียน 

ใหมส่ามารถนําคําสอนของพระคริสต์มาปฎิบตัิในชีวิตได้ นอกจากนีวิ้ชานีย้งัสามารถใช้สอนกลุม่อนชุน

และกลุม่ผู้ใหญ่ท่ีต้องการดําเนินชีวิตเย่ียงคริสเตียนท่ีดีในชีวิตประจําวนัได้ด้วย  

วตัถปุระสงค์หลกัของวิชานีแ้ละทกุวิชาใน การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ คือการแนะนํา

ให้คริสเตียนใหมมี่ความเข้าใจถึงชีวิตตามทศันคตขิองคริสเตียน  

คณะกรรมการหลกัสตูร Teen Challenge USA ได้วางแผนเพ่ือแก้ไขปรับปรุงบทเรียนเหลา่นีอ้ยา่ง

ตอ่เน่ือง จงึมีความยินดีรับทกุคําตชิมของทา่นเพ่ือการปรับปรุงเนือ้หาของบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้  

วธีิการใช้คู่ มือครูฉบับนี ้

1.   แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 
หน้าแรกๆ เป็นการให้ภาพรวมของวิชานี ้

หน้าตอ่ไปเป็นการคดัลอก รายการการบ้าน ซึง่เป็นหน้าสดุท้ายอยูใ่น สมุดบันทกึโครงการ ใน

หวัข้อ การบ้าน ผู้ เรียนจะต้องใสว่นักําหนดสง่โครงการตา่งๆ และเวลาสอบและเวลาทําแบบทดสอบยอ่ย

แตล่ะครัง้ โดยครูจะบอกให้จดบนัทึกเม่ือเร่ิมต้นสอน  

หน้าตอ่ไปเป็นแผนการสอนของบทเรียนแตล่ะบท แตล่ะบทเรียนมี หลักความจริงจากพระคัมภีร์  

และ ข้อพระธรรมหลัก ซึง่ครูจะต้องบอกผู้ เรียนตัง้แตเ่ร่ิมต้นเรียน หวัข้อทัง้สองจะชว่ยให้การอภิปรายอยู่

ในขอบเขตของบทเรียนหนว่ยนี ้ 

นอกจากหลกัความจริงจากพระคมัภีร์ และข้อพระธรรมหลกัแล้ว ยงัมีข้อแนะนําเก่ียวกบัวิธีการสอน

บทเรียนนีด้้วย   หลายครัง้จะมีการอ้างอิงคูมื่อผู้ เรียน หรือ โครงการตา่งๆ ในสมดุบนัทกึโครงการ  

บทเรียนแตล่ะบทจะมีกิจกรรมเพ่ือประยกุต์ใช้กบัชีวิตส่วนตวั   กิจกรรมเหลา่นีสํ้าคญัมาก คริสเตียน

ใหมต้่องการคําแนะนําท่ีชดัเจนวา่เขาจะนําคําสอนจากพระคมัภีร์เหลา่นีไ้ปปฎิบตัใินชีวิตประจําวนัได้

อยา่งไร ดงันัน้คณุครูจงึต้องให้เวลามากพอเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนเร่ิมประยกุต์ใช้บทเรียนกบัชีวิตส่วนตวั 

ในตอนท้ายของแผนการสอนบทเรียนแตล่ะบทจะมีการบ้านให้ผู้ เรียนทํา 
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วิชาเรียนนีมี้ทัง้หมด 14 วิชาแตล่ะวิชามีห้าคาบเรียน คาบเรียนละหนึง่ชัว่โมง และผู้ เรียนจะมีการ

สอบในคาบเรียนสดุท้าย ทัง้ 14 วิชานีเ้ราสามารถสอนให้เสร็จได้ภายใน 3-4 เดือนสําหรับสอนสปัดาห์ละ

ห้าวนั แตถ้่าสอนเพียงสปัดาห์ละชัว่โมงเดียว จะสามารถสอนได้เดือนละหนึง่วิชา—ดงันัน้ถ้าจะสอนให้

ครบทกุวิชา  ต้องใช้เวลาทัง้หมดหนึง่ปี หลายบทเรียนสามารถสอนขยายเวลาออกไปได้นานกวา่นีอี้ก หรือ 

แบง่เป็นคาบเรียนได้มากกว่านี ้ 

2.   คู่มือผู้เรียน
คู่มือผู้เรียนมีสองวตัถปุระสงค์ สําหรับบางบทเรียนครูจะให้ผู้ เรียนไปอา่นบางตอนในคูมื่อผู้ เรียน

เพ่ือเตรียมตวัไว้ก่อนท่ีท่านจะลงมือสอน บางบทเรียนให้ผู้ เรียนอา่นหลงัจากท่ีท่านสอนบทเรียนไปแล้วเพ่ือ

ทบทวนและเน้นในสิ่งท่ีได้สอนในชัน้เรียน  

ผู้ เรียนควรบนัทึกสิ่งท่ีเรียนในชัน้เรียนแม้วา่จะมีคูมื่อผู้ เรียนแล้ว การบนัทกึสว่นตวัของผู้ เรียนและ

การอภิปรายในชัน้เรียนจะช่วยทําให้บทเรียนบางเร่ืองในคูมื่อผู้ เรียนชดัเจนมากขึน้  

3.   สมุดบันทกึโครงการ
โครงการในสมุดบันทกึโครงการมีไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนทํางานนอกชัน้เรียน โครงการบางโครงการจะ

ชว่ยเตรียมผู้ เรียนให้มีความพร้อมสําหรับการอภิปรายในชัน้เรียนตอ่ไป  

โครงการหลายโครงการมีไว้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนได้ศกึษาอย่างลกึซึง้มากสําหรับบางเร่ืองท่ีมีการ

อภิปรายในชัน้เรียน เปา้หมายหลกัของการบ้านเหลา่นี ้คือเพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนค้นพบวิธีการประยกุต์ 

ความจริงจากพระคมัภีร์ใช้กบัการดําเนินชีวิตประจําวนัได้   

4.   การสอบของผู้เรียน
การสอบมีไว้เพ่ือวดัความก้าวหน้าของผู้ เรียนแตล่ะคนในเร่ืองความเข้าใจความจริงสําคญัตามหลกั

พระคมัภีร์ซึง่สอนในวิชานี ้คูมื่อครูแตล่ะเลม่มีตวัอยา่งข้อสอบของผู้ เรียนพร้อมเฉลยคาํตอบซึง่อยูข้่าง

หลงัของคูมื่อ  

5.   ใบประกาศนียบัตร
ผู้ เรียนท่ีทํางานท่ีได้รับมอบหมายของวิชานีเ้สร็จเรียบร้อยแล้ว และผา่นการสอบ สมควรได้รับใบ

ประกาศนียบตัรของวิชานี ้ตวัอยา่งของใบประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหน้าสดุท้ายของคูมื่อครูฉบบันี ้ ผู้ เรียน

ท่ีเรียนครบทัง้ 14 วิชาของ การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ ควรได้รับใบประกาศนียบตัรแหง่
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ความสําเร็จ  ตวัอยา่งประกาศนียบตัรนีมี้อยูใ่นหนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาใน

กลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 

ที่มาของบทเรียน 

ซาโลมอนได้กลา่วไว้วา่ไมมี่อะไรใหมภ่ายใต้ดวงอาทิตย์ ซึ่งความจริงนีส้ามารถใช้ได้กบับทเรียนนี ้

ความคดิในหลายๆ เร่ืองไมใ่ชส่ิ่งใหม ่เราต้องการแสดงความยินดีกบั Institute in Life Principles สําหรับ

อิทธิพลท่ีมีตอ่ชีวิตของผู้ เขียนบทเรียนเหลา่นี ้  

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอยา่งจริงใจกบัคณุครูหลายคนและคริสเตียนใหมห่ลายพนัคนซึง่เคยใช้

คูมื่อเหลา่นีใ้นชว่งเวลาหลายปีท่ีผา่นมา ความคดิเห็นของเขาเหลา่นีไ้ด้มีสว่นสําคญัในการพฒันาวิชา

เหลา่นีใ้ห้ดีขึน้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคณุกบัคณุดอน วิลเคอร์สนั ท่ีได้ให้โอกาสข้าพเจ้าได้ทํางานกบักลุม่ 

ทีนชาล์เล้นจ์ในเมืองบรูคลีน นิวยอร์ค ตัง้แตปี่ 1971–1975 และในชว่งเวลาเหลา่นัน้เองท่ีได้มีการเร่ิม

พฒันาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่เป็นครัง้แรก  

การจดัพิมพ์วิชาการศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ครัง้ท่ีห้านีไ้ด้ทําขึน้ด้วยความชว่ยเหลือจาก

กรรมการหลกัสตูรของทีนชาร์เลนจ์ประเทศสหรัฐอเมริกา ต้องขอขอบพระคณุเป็นพิเศษสําหรับคนเหล่านัน้

ท่ีชว่ยในการปรับปรุงหลกัสตูร 

นโยบายเกี่ยวกบัการพมิพ์ซํา้คู่มือเหล่านี ้

คูมื่อครูและเอกสารของผู้ เรียนซึง่ใช้ในวิชา การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ เป็นเอกสารท่ีได้

จดลิขสิทธ์ิ และได้มีการตกลงให้แปลคูมื่อเหลา่นีเ้ป็นภาษาไทย คูมื่อเหลา่นีอ้าจพิมพ์ซํา้และแจกจา่ยให้ใช้

ในกลุม่ทีนชาล์เล้นจ์ โปรแกรมคล้ายๆ กนั คริสตจกัรท้องถ่ิน โรงเรียนและองค์กรอ่ืนๆ และใช้กบับคุคล

ทัว่ไป  เอกสารเหลา่นีส้ามารถดาว์นโหลดได้จาก อินเตอร์เนทเว็บไซด์: www.iTeenChallenge.org  

อยา่งไรก็ตามคูมื่อเหลา่นีไ้มไ่ด้มีไว้เพ่ือขาย แตมี่ไว้เพ่ือแจกเทา่นัน้ ถ้าต้องการจะพิมพ์บทเรียนเหล่านีเ้พ่ือ

จดัจําหนา่ยจะต้องขออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุม่ทีนชาร์เลนจ์สากล   

เดฟ แบตตี ้ 

http://www.iteenchallenge.org/
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แนะนําลาํดบัในการสอน 

วิชานีเ้ป็นหนึง่ในบรรดาวิชาตา่งๆ ในชดุของ  การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ 14 วิชา ทัง้ 14 

วิชานีไ้ด้ให้ไว้ข้างลา่งเพ่ือให้สอนตามลําดบั  รายการลําดบันีไ้ด้ให้ไว้เพ่ือให้การสอนเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง 

เปรียบเทียบเป็นภาพของล้อท่ีมีซ่ีล้อ 14 ซ่ี   วิชาเหลา่นีไ้ม่ตอ่กนั แตล่ะวิชาเป็นเอกเทศ  ดงันัน้ผู้ เรียน

สามารถเข้าชัน้ไหนก็ได้ และสามารถเรียนเข้าใจได้ 

1. เราจะรู้ได้อย่างไรวา่เราเป็นคริสเตียน

2. การสํารวจพระคมัภีร์อยา่งคร่าวๆ

3. ทา่ที

4. การทดลอง

5. ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคริสเตียน

6. การเติบโตผา่นความผิดพลาด

7. แนวทางปฎิบตัขิองคริสเดียน

8. การเช่ือฟังพระเจ้า

9. การเช่ือฟังมนษุย์

10. ความโกรธและสิทธิสว่นบคุคล

11. วิธีศกึษาพระคมัภีร์

12. รักและยอมรับตนเอง

13. ความสมัพนัธ์สว่นตวักบัคนอ่ืนๆ

14. ฤทธ์ิอํานาจฝ่ายวิญญาณและสิ่งท่ีเหนือธรรมชาติ

หนงัสือ คําแนะนําสําหรับครูผูส้อนหลกัสูตร การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียนใหม่ มีข้อมลูเพิ่มเตมิ

ในการสอนวิชานี ้   



8 คู่มือครู 
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แผนการสอนบทเรียนสาํหรับครู 

ให้ตรวจสอบหน้าท่ี 4 และ 5 ของ “วิธีการใช้คู่มือครู” 

เพ่ือจะได้ข้อมลูเพิม่เติมเก่ียวกบัการใช้แผนการสอนบทเรียนเหล่านี ้



10 คู่มือครู 

ภาพรวมของวชิานี ้

1. ก่อนเร่ิมคาบเรียนแรกหนึง่หรือสองวนั ให้แนะนําวิชานีแ้ก่ผู้ เรียนและมอบการบ้านชิน้แรกบางสว่นให้

พวกเขาทํา   โครงการแรกในสมดุบนัทึกโครงการนัน้จําเป็นต้องเสร็จก่อน ก่อนท่ีคาบเรียนแรกจะเร่ิม

ขึน้ ให้แจกคูมื่อผู้ เรียนให้ผู้ เรียนก่อน และให้พวกเขาอ่านบทท่ี 1 ลว่งหน้า ซึง่เป็นบทเรียนท่ีจะมีการ

อภิปรายในคาบเรียนแรกของวิชานี ้

2. ในหน้าถดัจากนี ้จะมีสําเนาของ รายการการบ้าน และควรจะกําหนดเวลาทีการบ้านแตล่ะชิน้ควรจะ

เสร็จ ให้ผู้ เรียนระบวุนัท่ีอยา่งเหมาะสมโดยให้เขียนในกระดาษเปล่าท่ีอยูใ่น รายการการบา้น ซึง่อยู่

ในหน้าท้ายสมดุของสมดุบนัทกึโครงการ 

3. ในแตล่ะแผนการสอนจะมีหนึง่หรือสองกิจกรรมเก่ียวกบั “เตรียมความพร้อมก่อนเรียน” เพ่ือใช้ใน

การเร่ิมต้นบทเรียนนัน้  จดุประสงค์หลกัของกิจกรรมเหล่านีก็้เพ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนมุง่ความสนใจไปท่ี

หวัข้อหลกัของบทเรียนนัน้  เราต้องการสร้างบรรยากาศท่ีอบอุน่และเปิดกว้าง ซึง่ผู้ เรียนทกุคนจะรู้สกึ

เป็นอิสระท่ีจะมีสว่นร่วมในการอภิปรายในชัน้เรียน 

4. วิชานีมี้ความเก่ียวพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกบั วิชา การเชื่อฟังมนษุย์ (การศึกษาในกลุ่มสําหรับคริสเตียน

ใหม่) ทา่นจงึไมค่วรใช้เวลามากเกินไปในประเด็นเก่ียวกบัการเช่ือฟังผู้ นํา เพราะวา่ มนัจะไปซํา้กบั

วิชานัน้  เพราะทัง้สองวิชานีจ้ะมีความคาบเก่ียวกนัทัง้ประเดน็และหลกัการพระคมัภีร์ตา่งๆ ท่ีได้พดู

ถึงเร่ืองของการเช่ือฟังพระเจ้าและการเช่ือฟังผู้ นํา 

5. หากตารางเวลาอํานวยให้สามารถสอนได้มากกวา่ 5 คาบเรียนสําหรับวิชานี ้ทา่นก็สามารถ แบง่

เนือ้หาในบทเรียนท่ี 3 (บทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน) เพ่ือเพิ่มคาบเรียนพิเศษ เพ่ือท่ีจะสามารถ สอนเนือ้หา

ในหวัข้อ “อะไรคือนํา้พระทยัของพระเจ้า?” ได้ด้วย  ดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 32-36 ในแผนการสอน

บทเรียนท่ี 3 ประเดน็ท่ี 14 และ 15 ท่ีอยูใ่นหน้าท่ี 36-38 ของคูมื่อครูเลม่นีก็้ได้กลา่วถึงประเดน็

เหลา่นีด้้วย 
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รายการการบ้าน 

ช่ือวิชา   การเช่ือฟังพระเจ้า      

แบบทดสอบย่อย 

ข้อท่องจาํ วันท่ี 

1. มาระโก 12:30      วนัท่ี 2 

2. ยอห์น 13:34-35      วนัท่ี 3 

3. 

โครงการ 

วันกาํหนดส่งงาน 

1.  วนัท่ี 1

2.  วนัท่ี 2

3.  วนัท่ี 4

4.  วนัท่ี 3 หรือ 4

การสอบ         วนัท่ี 5 



12 คู่มือครู 

บทเรียนที่ 1 

ความรักและการเช่ือฟัง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

 วิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า คือ การแสดงออกถึงความรักท่ีเรามีตอ่พระเจ้าในวิถีทางท่ีเตม็ไป

ด้วยความหมายในชีวิตประจําวนัของเรา  

2.   ข้อพระธรรมหลัก: มาระโก 12:30 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971)

และพวกทา่นจงรักพระเจ้าด้วยสดุจิตสดุใจของทา่น ด้วยสดุความคิดและด้วยสิน้สดุกําลงัของ

ทา่น 

3.  การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ใช้บทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียนร่วมกบับทนี ้รวมถึงโครงการท่ี 1 “คําแนะนําจากพระคมัภีร์เก่ียวกบั

การเชื่อฟังพระเจ้า”  ด้วย 

4.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (5 นาที)

ให้ใช้หนึง่ในกิจกรรมตา่งๆ ตามหวัข้อตอ่ไปนีเ้พ่ือชว่ยให้ผู้ เรียนจดจ่อความสนใจให้อยู่กบัเนือ้หา

ท่ีจะเรียนในวนันี ้-การเช่ือฟังพระเจ้า 

ก. “ข้อต่อรองท่ีเราได้ทาํต่อพระเจ้า”  ถามผู้ เรียนวา่พวกเขาเคยตอ่รองพระเจ้าบ้างหรือไม ่ 

บางทีพวกเขาอาจจะเคยอยูใ่นสถานการณ์ท่ีลําบากและได้อธิษฐานวา่ “พระองค์เจ้าข้า ถ้า

หากพระองค์เอาข้าพระองค์ออกจากจดุอบันีไ้ด้ ข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ตลอดชีวิตท่ี

เหลือ” ให้ยกตวัอยา่งสกัหนึง่หรือสองตวัอยา่งเก่ียวกบั “การตอ่รอง” ท่ีผู้คนมกัทํากบัพระเจ้า  

และให้โอกาสให้ผู้ เรียนได้เล่าถึงการตอ่รองท่ีพวกเขาเคยทํากบัพระเจ้า 

ข. ให้เล่าประสบการณ์จากชีวิตของท่าน (หรือจากชีวิตของคริสเตียนคนอ่ืนๆ) เพ่ือเป็น

ตัวอย่างให้เหน็ว่า  เม่ือพระเจ้าบอกท่านให้กระทาํบางส่ิง ซึง่จากมมุมองของทา่นในเวลา

นัน้ ดเูหมือนว่าเป็นสิ่งท่ีไมถ่กูต้องนกัท่ีจะทําตามคําสัง่นัน้ อย่างไรก็ตามท่านได้ตดัสินใจท่ี 

เช่ือฟังพระเจ้า และผลท่ีเกิดขึน้ คือ สถานการณ์นัน้เกิดผลดีเกินกวา่ท่ีท่านจะสามารถคดิได้   

พระเจ้าทรงสําแดงให้ทา่นเห็นวา่การเช่ือฟังพระเจ้าเป็นวิถีทางท่ีดีท่ีสดุท่ีจะนํามาปฏิบตั ิ

1 
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ค. ให้ผู้เรียนเล่นละครตลก “ให้เรามาแลกเปล่ียนความรอดกัน”  ให้ทําละครเร่ืองนีต้าม

รูปแบบรายการเกมส์โชว์ทางโทรทศัน์  โดยมีเนือ้หาวา่ คริสเตียนคนหนึง่ได้รับโอกาสท่ีจะ

แลกเปล่ียนความรอดของเขากบัของขวญัอนัหลากหลาย   

5.  การเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์กับพระเจ้า    (2-3 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 4)

ถ้าหากวา่ชัน้เรียนของทา่นประกอบด้วยคริสเตียนใหมเ่ป็นสว่นใหญ่แล้วละ่ก็ พวกเขาก็คงจะมี

ประสบการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีใหญ่หลวงบางอยา่งในความสมัพนัธ์ของเขากบัพระเจ้าเม่ือไมน่านนี ้ 

ความสมัพนัธ์ใหมก่บัพระเจ้านีเ้องท่ีได้จดัเตรียมรากฐานสําหรับวิถีทางใหมท่ัง้หมด ของการดําเนิน

ชีวิต (อ้างอิงไปท่ีหน้าท่ี 4 ของคูมื่อผู้ เรียน)  

ขณะท่ีมาเป็นคริสเตียน ผู้ เรียนได้ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ นําในชีวิต  ในโคโลสี  1:22-23,  

ยอห์น 1:12, กาลาเทีย 3:26  ได้บนัทึกถึงการท่ีคริสเตียนถกูบรรยายวา่เป็นบตุรของพระเจ้า   

พระองค์ทรงรับวา่จะเป็นผู้ นําและพระบดิาของเรา  และทรงให้คริสเตียนใหมมี่ความรับผิดชอบ คือ

เช่ือฟังพระองค์ 

ดงันัน้ในขณะท่ีกําลงัศกึษาวิชาเร่ืองการเช่ือฟังพระเจ้านี ้จงหนนุใจผู้ เรียนให้ถามคําถามเหลา่นี ้

กบัตวัเอง 

-  การเป็นบตุรชายหรือบตุรสาวของพระเจ้านัน้หมายความวา่อะไร? 

-  เราจะพฒันาความสมัพนัธ์กบัพระเจ้าท่ีเรามองไมเ่ห็นได้อย่างไร? 

-  เรากําลงัมีความสมัพนัธ์ในลกัษณะใดกบัพระเจ้า? 

6.  อภปิรายหัวข้อ  ก.-1, “ความสัมพันธ์ใดท่ีท่านให้คุณค่ามากท่ีสุดในวันนี?้”

(2-3 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 5) 

ในหวัข้อ ก. “ความจําเป็นสําหรับความสมัพนัธ์ใหม”่ มี 3 หวัข้อย่อย   และประเดน็ เหลา่นีจ้ะ

ชว่ยวางรากฐานสําหรับบทเรียนท่ี 1 นี ้  แตต้่องระวงัท่ีจะไมเ่ข้าไปสูร่ายละเอียด มากเกินไปเพราะวา่

หวัข้อ ข.-จ. คือหวัข้อท่ีต้องใช้เวลามากกว่าสําหรับบทเรียนนี ้

เน้นยํา้ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนให้ความสําคญักบัเวลาท่ีใช้ตอบคําถามข้อท่ี 1. “ความสมัพนัธ์ใดท่ี

ทา่นให้คณุคา่มากท่ีสดุในวนันี?้”   

ในโลกทกุวนันี ้คนหนุม่สาวมากมายกําลงัเตบิโตขึน้ในวฒันธรรมท่ีทว่มท้นด้วยข่าวสารเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ท่ีค้านกบัหลกัการทางพระคมัภีร์เป็นอย่างมาก   ในอีกแง่มมุหนึง่คือ  หลายคนมาจาก

บ้านท่ีมีความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวท่ีมีความผิดปกตอิยา่งมาก 
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พืน้ฐานของวิชานีคื้อ เพ่ือท่ีเราแตล่ะคนจะให้คณุคา่กบัการพฒันาความสมัพนัธ์สว่นตวักบั 

พระคริสต์มากขึน้ ความสมัพนัธ์นีคื้อความสมัพนัธ์ท่ีเป็นมากกวา่แคก่ารอธิษฐานด้วยถ้อยคําง่ายๆ 

เพ่ือให้ได้รับความรอดจากความผิดบาปปกตขิองตนเทา่นัน้    

7.  อภปิรายหัวข้อ ก.-2, “เราจะทาํให้สัมพันธภาพใหม่นีง้อกงามขึน้ได้อย่างไร?”

(2-3 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 5-6) 

ให้ดําเนินการอภิปรายนีแ้บบคร่าวๆ 

เน้นความสําคญัของการยตุคิวามสมัพนัธ์ของเรากบับรรดาผู้คนท่ีจะดงึเราให้กลบัไปสูวิ่ถีชีวิต

แบบเดมิๆ คือวิถีชีวิตท่ีเป็นความบาป   

เน่ืองจากผู้ เรียนได้ตดัสินใจมาเป็นคริสเตียนแล้ว จงึจําเป็นท่ีจะต้องเลือกสร้างความสมัพนัธ์ใหม ่

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันประสบการณ์เก่ียวกบัประเดน็การสร้างความสมัพนัธ์ใหมน่บัตัง้แตท่ี่ได้เป็น 

คริสเตียน   

ให้ถามคําถามนีก้บัผู้ เรียน คือ “เราจะพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีลึกซึง้ยิ่งขึน้กับพระเจ้าได้

อย่างไร?”  ให้ดําเนินการอภิปรายนีแ้บบคร่าวๆ  หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้แบง่ปันบางอย่างแล้ว ให้ชีนํ้า

ความสนใจไปสู่ประเด็นตามท่ีได้ให้รายการไว้ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 6  ตลอดวิชานีเ้ราจะมุง่เน้น 

ความสนใจส่วนใหญ่ไปยงัการเช่ือฟังพระเจ้าซึง่เป็นวิธีการหนึง่ท่ีเราจะสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ี

ลกึซึง้ย่ิงขึน้กบัพระเจ้าได้   

หวัข้ออ่ืนท่ีมีอยูใ่นรายการนีเ้ป็นสิ่งสําคญัด้วย แตห่วัข้อเหลา่นีจ้ะถกูกล่าวถึงในวิชาอ่ืน ไมใ่ชวิ่ชา 

การเชื่อฟังพระเจ้า 

8.  อภปิรายหัวข้อ ก.-3, “พระเจ้าทรงต้องการเป็นพระบิดาของเรา”

(5-7 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 6-8) 

ให้เร่ิมต้นการอภิปรายประเด็นนีด้้วยการให้ผู้ เรียนอา่น 2 โครินธ์ 6:18  แล้วชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นถึง

ความสมัพนัธ์ท่ีพระเจ้าทรงปรารถนา   พระเจ้ามิได้ทรงเรียกเราวา่เป็นลกูค้าหรือทาสของพระองค์  

แตท่รงต้องการให้เราเป็นบตุรชายและบตุรสาวของพระองค์ 

2 โครินธ์ 6:18 ฉบับสมาคมฯ 

“เราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าและพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเรา”  พระเจ้า 

ผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้สิน้ได้ตรัสดังนัน้   
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ให้อภิปรายถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบั “แนวคิดเร่ืองบดิา” ท่ีบางคนมี ตามท่ีได้ให้ตวัอยา่งไว้ใน  

หน้าท่ี 6-7 ของคูมื่อผู้ เรียน  ขอให้ผู้ เรียนแบง่ปันประสบการณ์ของตนเองท่ีมีกบัคณุพ่อ และ ดวูา่

ประสบการณ์เหลา่นัน้คล้ายคลงึกนั หรือแตกตา่งกนัอยา่งไรบ้างกบักรณีของเจสซ่ีและเนตร 

เราไมส่ามารถแก้ไขปัญหาทัง้หมดในอดีตของผู้ เรียนได้ด้วยการแคชี่ใ้ห้เห็นวา่พระเจ้าทรงเป็น

พระบดิาของเขา หรือพวกเขาเป็นบตุรชายและบตุรสาวของพระองค์  ถ้าผู้ เรียนมีเบือ้งหลงัครอบครัว

ท่ีเตม็ไปด้วยความยากลําบากและเจ็บปวดแล้วละ่ก็ มนัจะไมง่่ายเลยท่ีจะข้ามผา่นความเจ็บปวด

เหลา่นีไ้ปได้  พระเจ้าต้องการมีความสมัพนัธ์ทางบวกท่ีใกล้ชิดและเป็นส่วนตวักบัผู้ เรียน  พระองค์

ทรงปรารถนาจะเป็นพระบิดาอยา่งท่ีพวกเขาไมเ่คยมีมาก่อนในอดีต  

ทา่นคงต้องอ้างอิงรายการท่ีเป็นการแสดงออกถึงความสมัพนัธ์สว่นตวักบัพระเจ้า ซึง่อยูใ่น

หน้าท่ี 7-8 ของคูมื่อผู้ เรียน   ทา่นคงไมมี่เวลามากพอท่ีจะอา่นและอภิปรายแตล่ะประเดน็อยา่ง

ละเอียด  แตจ่งหนนุใจผู้ เรียนให้ใช้เวลาสว่นตวัศกึษารายละเอียดของเร่ืองราวเหลา่นีม้ากขึน้   

9.  ครอบคลุมหัวข้อ ข. “การเช่ือฟังมีส่วนอะไรในความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า?

(3-5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้า 8-10) 

ให้การอภิปรายดําเนินไปอย่างรวบรัดไมย่ื่ดเยือ้

ให้ถามผู้ เรียนวา่ “การเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้านัน้มีสว่นอะไรในความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั 

พระเจ้า?”  

หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้ตอบคําถามแล้ว ชีใ้ห้เห็นวา่ขอบเขตหรือข้อจํากดัตา่งๆ นัน้เป็นวิธีการท่ี 

พระเจ้าทรงใช้เพ่ือปกปอ้งเราไว้  ข้อห้ามทัง้หลายนัน้มิได้ปล้นเอาเสรีภาพของเราไป แตเ่ป็นสิ่งท่ี

ปกปอ้งเรา เพ่ือวา่เราจะสามารถเพลิดเพลินกบัเสรีภาพท่ีแท้จริงในชีวิตประจําวนัของเราได้ 

ในหวัข้อยอ่ยท่ี 1 ไมต้่องอภิปรายอยา่งละเอียด  แตใ่ห้อภิปรายแบบละเอียดใน ประเดน็ท่ี 2 

“พระบญัญตัข้ิอใหญ่ท่ีสดุของพระเจ้า”   จงให้ผู้ เรียนอา่นมทัธิว 22:35-40   

ชีใ้ห้เห็นวา่ พระบญัญตัสิองข้อท่ีใหญ่ท่ีสดุของพระเจ้านัน้เก่ียวข้องกบัความรัก และตา่งก็

เก่ียวข้องกบัเร่ืองของความสมัพนัธ์ด้วยเชน่กนั   ในมทัธิว 22:40 พระเยซูตรัสวา่ พระบญัญตัทิัง้หมด

ในพระคมัภีร์นัน้ล้วนตัง้อยู่บนพระบญัญตัสิองข้อนี ้   
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10. อภปิรายหัวข้อ ค. “ทาํไมต้องเช่ือฟังพระเจ้า?”     (3-5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 10-11)

พยายามอภิปรายหวัข้อนีแ้บบคร่าวๆ 

ให้เน้นประเดน็ท่ีกล่าวไว้ในสองยอ่หน้าแรก ในหวัเร่ือง ทําไมต้องเช่ือฟังพระเจ้า ในคูมื่อผู้ เรียน

หน้าท่ี 10 นัน่คือการเช่ือฟัง และความรักมีส่วนเก่ียวพนักนัอยา่งใกล้ชิด  

ให้ผู้ เรียนอ่านยอห์น 14:15 และอภิปรายถึงความเก่ียวพนัระหวา่งความรักและการเช่ือฟัง 

พระบญัญตัขิองพระเจ้า   ชีใ้ห้เห็นวา่ทกุครัง้ท่ีเราเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า การกระทําของเรา

นัน้ก็กําลงับอกพระเจ้าวา่ “ข้าพระองค์รักพระองค์” 

11. อภปิรายหัวข้อ ง.-1 “เราจะเร่ิมต้นรักพระเจ้าได้อย่างไร?”

(3-5 นาที คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 12-13) 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันถึงวิธีการท่ีพวกเขาได้เรียนรู้ท่ีจะแสดงความรักท่ีเขามีตอ่พระเจ้า  ถ้าหาก

ผู้ เรียนตอบสนองช้า ให้อา่น 1 โครินธ์ 13 เพ่ือให้รู้วา่การรักพระเจ้าในเชิงปฏิบตันิัน้เป็นอยา่งไร 

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นว่าการรักพระเจ้านัน้ไมไ่ด้ถกูจํากดัอยูแ่คก่ระทําท่ีเราทําตอ่พระเจ้าโดยตรงเทา่นัน้ 

แตย่งัรวมถึงการแสดงออกท่ีเราปฏิบตัติอ่คนอ่ืนด้วย 

ให้ผู้ เรียนแบง่ปันคําตอบท่ีได้ตอบจากคําถามในข้อท่ี 2 และข้อท่ี 3 ในโครงการท่ี 1 ของสมดุ

บนัทกึโครงการ  

คําถามท่ี 2.   ยากอบได้บรรยายถึงพระบญัญตัขิองพระเจ้าว่าอย่างไรบ้างในยากอบ 1:25? 

คําถามท่ี 3.   ในข้อนี ้ยากอบได้พดูถึงสิ่งใดบ้างท่ีเราต้องทํา หากเราต้องการท่ีจะเช่ือฟัง 

พระบญัญตัขิองพระเจ้า?  (ยากอบ 1:25) (ให้บอกอยา่งน้อยสองสิ่งท่ีเราต้องทํา) 

12. อภปิรายหัวข้อ ง.-2 “จะเกิดอะไรขึน้ถ้าหากเราไม่มีกาํลังท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า?”

(3-5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 13) 

ให้ผู้ เรียนอ่านและอภิปรายพระคมัภีร์สองตอนนี ้คือ 2 ทิโมธี 1:7 และ 2 โครินธ์ 12:9 ท่ีได้พดูถึง

ประเดน็นีโ้ดยตรง   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นวา่เราสามารถเตบิโตขึน้อยา่งเข้มแข็งได้ในแตล่ะวนั ถ้าเรายืน

หยดัอยูบ่นพระสญัญาของพระเจ้า ซึง่รวมถึงพระธรรมสองข้อนีด้้วย   

ให้ยํา้ถึงความสําคญัของความต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า 
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13. อภปิรายหัวข้อ ง.-3 “จะเกิดอะไรขึน้หากเราไม่รู้สึกมีความรักต่อพระเจ้า?”

(3-5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 14) 

ให้อ้างอิงคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 14   และอภิปรายถึงวิถีทางท่ีวฒันธรรมสมยัใหมไ่ด้อธิบายไว้

เก่ียวกบัความรัก ซึง่บอ่ยครัง้มกัเน้น “ความรู้สกึ” ของความรักเทา่นัน้  

แตค่วามรักท่ีแท้จริงนัน้เป็นมากกวา่แคค่วามรู้สกึ เพราะความรักนัน้เป็นความผกูพนัระหวา่ง

จิตใจ  ซึง่มีการกระทําท่ีเราต้องแสดงออกด้วย เพ่ือแสดงถึงความรักท่ีเรามีตอ่อีกบคุคลหนึง่ ทัง้โดย

ทางคําพดู ทา่ที การกระทํา และความคดิของเรา    

ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นด้วยวา่พระบญัญตัข้ิอใหญ่ท่ีสดุในพระคมัภีร์นัน้ไมไ่ด้สัง่ให้เรามีความรู้สึก

บางอย่างตอ่พระเจ้าเท่านัน้   

ให้ผู้ เรียนบางคนบรรยายถึงความรู้สกึท่ีเขามีตอ่พระเจ้า วา่ได้เปล่ียนไปอยา่งไรบ้างเม่ือพวกเขา

ได้มาเป็นคริสเตียน  พวกเขารู้สกึถึงพระองค์แบบพิเศษมมากในวิถีชีวิตของเขาหรือไม?่  จิตใจดู

เหมือนทว่มท้นไปด้วยความรักหรือไม?่   หรือว่าตรงกนัข้าม?   หรือวา่จริงๆ แล้วพวกเขาไมไ่ด้รู้สกึ

อะไรเลย? 

ผู้สอนต้องรีบชีแ้จงให้ผู้ เรียนรู้วา่ความรู้สกึท่ีแตกตา่งกนัทัง้สองความรู้สกึนีเ้ป็นเร่ืองปกต ิคือไม่

วา่จะรู้สกึมีความรักอนัย่ิงใหญ่ตอ่พระเจ้า หรือไมรู้่สกึพิเศษอะไรเลยตอ่พระองค์เลย ทัง้สอง

ความรู้สกึนัน้ไมมี่ความรู้สึกใดผิด 

ขณะท่ีเรากําลงัเติบโตขึน้ในความสมัพนัธ์กบัพระเจ้า เราจะเร่ิมรู้สกึมีความรักตอ่พระองค์มาก

ขึน้ตามการกระทําและความคดิของเราท่ีมุง่เน้นท่ีจะรักพระเจ้าและเช่ือฟังพระองค์ 

คนมากมายอาจมีความรู้สกึวา่รักพระเจ้ามาก รู้สกึว่าความรักนัน้พิเศษมาก แตพ่อต่ืนมาอีกวนั

หนึง่กลบัพบว่าความรู้สกึนัน้ได้จางหายไปแล้ว  น่ีไมไ่ด้หมายความวา่พระเจ้าได้จากเราไป และก็

ไมไ่ด้หมายความวา่เราไมไ่ด้รักพระเจ้าอีกตอ่ไปแล้วเชน่กนั   แตค่วามจริงก็คือความรู้สกึมกัจะ

มาแล้วก็จากไป เป็นเร่ืองธรรมดา  ดงันัน้ไมว่า่เราจะรู้สึกรักหรือไมก็่ตาม เราจําเป็นต้องเช่ือฟัง 

พระเจ้าและพระบญัญตัขิองพระองค์ตอ่ไป  

1 
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14. อภปิรายหัวข้อ จ. “แรงจูงใจมีส่วนอะไรในการเช่ือฟังพระเจ้า?”

(5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 15-16) 

ให้อภิปรายประเดน็สดุท้ายในบทเรียนนีแ้บบคร่าวๆ 

สิ่งแรก ผู้สอนต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจความหมายของคําวา่ “แรงจงูใจ” ก่อน 

ชีใ้ห้เห็นวา่แรงจงูใจนัน้เป็นเร่ืองสว่นตวัระหวา่งเรากบัพระเจ้า  ผู้คนไมอ่าจมองเข้าไป ในจิตใจ

ของเราและเห็นว่าเรามีแรงจงูใจอะไรบ้าง  ดงันัน้ประเดน็นีจ้งึเป็นเร่ืองท่ีเป็นสว่นตวั อยา่งมาก   

อยา่งไรก็ตามพระเจ้าทรงเห็นถึงแรงจงูใจของเรา ดงัท่ีได้กลา่วไว้ในสภุาษิต 21:2 และ 20:27  

เน้นยํา้ความสําคญัของความรักวา่เป็นแรงจงูใจสงูสดุของเราในการเช่ือฟังพระเจ้า ความกลวัก็

เป็นอีกแรงจงูใจหนึง่ เชน่ กลวัวา่จะตกนรกถ้าไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า เป็นต้น  แตก่ารพฒันาความสมัพนัธ์

สว่นตวัให้ใกล้ชิดกบัพระเจ้ามากขึน้นัน้ เราต้องมีแรงจงูใจท่ีมากกวา่แคค่วามกลวั 

ให้อภิปรายถึงแรงจงูใจอ่ืนๆ ท่ีสามารถเกิดขึน้ได้เพ่ือให้เราเช่ือฟังพระเจ้า เชน่ ความรู้สกึผิด 

ความรู้สกึวา่จําต้องทํา และการถกูควบคมุบงการ เป็นต้น 

15. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-15 นาที)

ผู้ เรียนสามารถประยกุต์บทเรียนมาใช้กบัชีวิตส่วนตวัได้ด้วยสองประเดน็ด้านลา่งนี ้

(1) ผู้ เรียนต้องหาวิธีแสดงความรักท่ีมีตอ่พระเจ้าในเชิงปฏิบตั ิ หนนุใจให้มองหาสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ท่ี

สามารถทําได้เพ่ือพระเจ้า ซึ่งเป็นการกระทําท่ีเกิดขึน้ในกิจวตัรประจําวนัของพวกเขา   โดย

เน้นให้ทําสิ่งนัน้แบบคงเส้นคงวา 

(2) หนนุใจผู้ เรียนให้เช่ือฟังพระเจ้าโดยมีความรักเป็นแรงจงูใจสงูสดุ และหนนุใจให้อทิุศตวัอยา่ง

จริงจงัหนกัแนน่ท่ีจะเช่ือฟังพระองค์   สิ่งนีค้วรเป็นความสําคญัในระดบัสงูสดุในชีวิตของพวก

เขา 

สําหรับกิจกรรมท่ีจะนํามาประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวันัน้ ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนเขียนคําอธิษฐานตอ่

พระเจ้า โดยเป็นคําขอบพระคณุพระองค์สําหรับการท่ีพระองค์ได้ทรงเป็นผู้ นําท่ีให้ความรักแก่เรา   

บอกผู้ เรียนให้เขียนถึงความรักท่ีมีตอ่พระเจ้า และความปรารถนาท่ีจะเช่ือฟังพระบญัญตัขิอง

พระองค์  รวมทัง้หนนุใจให้พดูคยุกบัพระเจ้าถึงแรงจงูใจท่ีจะเช่ือฟังพระองค์ด้วย 

หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนจบัคูก่นั และอา่นคําอธิษฐานของพวกเขาแก่กนัและกนั 

ให้ผู้ เรียนหาวิธีแสดงความรักท่ีมีตอ่พระเจ้า และการเช่ือฟังพระองค์ในเชิงปฏิบตั ิท่ีสามารถ

ปฏิบตัไิด้ตลอดทัง้วนั  อธิบายด้วยวา่งานท่ีมอบหมายนีส้ามารถเข้ากบัโครงการท่ี 1 ได้อย่างไร 
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16.  การบ้าน

ก. ถ้าทา่นยงัไมไ่ด้แจกคูมื่อผู้ เรียนของวิชานีแ้ก่ผู้ เรียน ให้แจกในเวลานี ้แล้วให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 2 

ของคูมื่อผู้ เรียนก่อน ก่อนท่ีคาบเรียนถดัไปจะเร่ิมต้นขึน้  

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 1 “คําแนะนําจากพระคมัภีร์เก่ียวกบัการเชื่อฟังพระเจ้า” ในช่วงท้าย

ของคาบเรียน 

ค. ให้ผู้ เรียนอ่าน 1 ซามเูอล 15 เพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป  ดปูระเด็นหวัข้อท่ี 7 ของ

แผนการสอน ในบทเรียนท่ี 2 ในหน้าท่ี 21 ของคูมื่อครูเล่มนี ้เพ่ือหาข้อมลูเพิ่มเตมิในเร่ืองนี ้

17.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือการปรับปรุงบทเรียนนี ้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ? 

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ? 

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     

1 
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บทเรียนที่ 2 

ท่าทีกบัการเช่ือฟัง 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

คริสเตียนต้องพฒันาทา่ทีแห่งการเช่ือฟัง เพ่ือใช้ในขณะท่ีกําลงัเช่ือฟังพระเจ้าและพระบญัญตัิ

ของพระองค์ 

2.   ข้อพระธรรมหลัก: ฟีลิปปี 2:5 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971)

ทา่นจงมีนํา้ใจตอ่กนัเหมือนอยา่งท่ีมีในพระเยซูคริสต์ 

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

ให้ใช้บทท่ี 2 ในคูมื่อผู้ เรียนควบคูก่บับทเรียนนี ้รวมถึงโครงการท่ี 2 “แรงจูงใจของเราในการเชื่อ

ฟังพระเจ้า” ในสมดุบนัทึกโครงการด้วย  

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน (5-10 นาที)

ให้เร่ิมต้นชัน้เรียนด้วยการอภิปรายโครงการท่ี 2 “แรงจูงใจของเราในการเชื่อฟังพระเจ้า”  ให้

ผู้ เรียนบางคนเลา่ถึงสิ่งท่ีได้เขียนลงในโครงการนีใ้นชัน้เรียน 

ถ้าหากผู้ เรียนกระอกักระอว่นใจท่ีจะเลา่เร่ืองของตน ให้ผู้สอนอ่านตวัอย่างสกัสองตวัอยา่งของ

ผู้ เรียนในอดีตให้ผู้ เรียนฟัง  ใช้เวลานีท้บทวน และทําให้ชดัเจนวา่สถานการณ์แตล่ะสถานการณ์นัน้

สามารถเป็นประตทํูาให้เราเช่ือฟังพระบญัญตัข้ิอใหญ่ท่ีสดุในพระคมัภีร์ได้อยา่งไร ประเดน็ท่ีสําคญั

ก็คือ การตอบสนองในวิถีทางท่ีพระเจ้าทรงต้องการ ให้เราตอบสนองโดยมีความรักเป็นแรงจงูใจของ

เรา 

5. แรงจูงใจกับท่าที     (1-2 นาที)

ทบทวนบทเรียน ท่ี 1 เพ่ือนําไปสูห่วัข้อใหมข่องวนันี ้ ชีใ้ห้เห็นวา่แรงจงูใจของเรานัน้มีความ

เก่ียวข้องกนัอยา่งใกล้ชิดกบัทา่ทีของเรา  ในคาบเรียนนี ้เราจะอภิปรายวา่ท่าทีตา่งๆ ของเรานัน้มี

สว่นเก่ียวข้องอะไรบ้างตอ่การเช่ือฟังพระเจ้า เปา้หมายหลกัของเราคือ หาวิธีการท่ีมีความหมายของ

การแสดงออกถึงทา่ทีแหง่การเช่ือฟังพระเจ้า 
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6. นิยามหรือความหมายของคาํว่าท่าที     (3-5 นาที)

อภิปรายคร่าวๆ ว่า “ทา่ที” คืออะไร ทา่นอาจต้องค้นหาข้อมลูจาก การศึกษาในกลุ่มสําหรับ 

คริสเตียนใหม่ ในวิชา ท่าที  ในบทท่ี 1 ทา่นจะพบข้อมลูท่ีอธิบายวา่อะไรคือทา่ที และทา่ทีถกูก่อรูป

ขึน้มาอย่างไร  ซงึจะชว่ยให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่อะไรคือ ท่าที   ในท่ีนีมี้รายการของความหมายท่ีได้ให้ไว้

ในชว่งต้นของบทท่ี 1 ของคูมื่อผู้ เรียนในวิชา ท่าที   

ท่าทีคือ 

1. รูปแบบของความคิด

2. ความคดิเห็นบางอยา่ง

3. วิธีท่ีเราคิด

4. อปุนิสยัทางความคดิบางอยา่ง

5. มมุมองบางอย่าง

6. ความคดิทัง้หลายท่ีได้เรียนรู้มา

7. กริยาอาการท่ีมีตอ่สถานการณ์หรือบคุคล เป็นต้น

เม่ือผู้ เรียนมีความเข้าใจแล้ววา่ทา่ทีคืออะไร ชีใ้ห้เห็นวา่ท่าทีทัง้หลายนัน้มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรม

ของเราอยา่งไร  เราจะทําสิ่งท่ีเราคิดเสมอ และพฤตกิรรมของเราจะสะท้อนถึงทา่ทีของเรา  ดงันัน้ถ้า

เราต้องการท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า  เราจําเป็นต้องมีทา่ทีแหง่การเช่ือฟัง  

7. ครอบคลุมหัวข้อ ก. “ตรวจสอบท่าทีท่ีทาํให้เกิดการไม่เช่ือฟังพระเจ้า”

(5-10นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 17-19) 

ผู้ เรียนสามารถแยกแยะทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังได้อยา่งง่าย โดยดจูากความประพฤตท่ีิได้ตอบสนองตอ่

บรรดาผู้ นําของเขา  ถ้าผู้ เรียนมีทา่ทีไมเ่ช่ือฟังผู้ นําในชีวิตประจําวนั ก็พวกเขาคงจะมีท่าทีอย่าง

เดียวกนันีก้บัพระเจ้าด้วย 

ให้ผู้ เรียนดรูายการบรรดาทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 17  หนนุใจให้ผู้ เรียน

ตรวจสอบดทูา่ทีท่ีง่ายท่ีจะแสดงออกมาในการดําเนินชีวิตประจําวนัของพวกเขา 

อภิปรายคร่าวๆ ถึงเหตกุารณ์ตวัอยา่งในร้านค้านัน้ ซึง่เป็นวิธีหนึง่ท่ีจะชว่ยทําให้เราเห็นวา่ทา่ที

ตา่งๆ นัน้สามารถสง่ผลกระทบตอ่การกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังได้อยา่งไรบ้าง  ใช้เร่ืองนีช้ว่ยให้เห็นถึงความ

เก่ียวพนักนัระหวา่งการเช่ือฟังคนอ่ืนกบัการเช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า 
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อภิปรายเร่ืองราวของกษัตริย์ซาอลูจากพระธรรม 1 ซามเูอล 15  ข้อพระธรรมหลกัสองข้อ  

(22-23) อยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 18-19  เร่ืองราวทัง้หมดนีเ้ป็นตวัอย่างท่ีนา่เศร้า และยงัทรงพลงั

เก่ียวกบัการไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า 

ชีใ้ห้เห็นด้วยวา่เกิดอะไรขึน้ในโอกาสก่อนหน้านัน้ ท่ีซาอลูไมย่อมเช่ือฟังพระเจ้าใน 

1 ซามเูอล 13 ด้วย    

พระเจ้าทรงทําให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงสิ่งท่ีพระองค์ทรงคิดเก่ียวกบัทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังใน  

1 ซามเูอล 15:22-23    การเช่ือฟังนัน้ก็ดีย่ิงกวา่เคร่ืองถวายบชูาใดๆ ท่ีคนๆ หนึง่จะสามารถถวายให้

พระเจ้าได้  พระเจ้าทรงมองทา่ทีท่ีเป็นกบฎนัน้วา่เลวร้ายพอๆ กบับาปจากการถือโชคลางหรือพอ่มด

หมอผี  และความดือ้ดงึนัน้ก็เป็นเหมือนบาปแหง่การกราบไหว้รูปเคารพ  

8.  ครอบคลุมหัวข้อ ข. “พัฒนาท่าทีท่ีเช่ือฟังพระเจ้า”    (5-10 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 19-23)

ให้แนะนําเนือ้หาสว่นถดัไปของบทนีซ้ึง่เก่ียวข้องกบัทา่ทีท่ีเช่ือฟัง โดยใช้รายการทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟัง

เหลา่นัน้  แล้วให้ผู้ เรียนระบถึุงทา่ทีท่ีตรงกนัข้าม คือทา่ทีท่ีเช่ือฟัง ให้อภิปรายถึงแตล่ะทา่ทีแบบ

คร่าวๆ วา่เป็นอยา่งไรบ้าง   พยายามให้ตวัอยา่งท่ีเรียบง่ายประกอบในแตล่ะท่าทีเหล่านีด้้วยใน

ขณะท่ีทา่นกําลงัอธิบายความหมาย   

ชีใ้ห้เห็นวา่พระเยซูได้ทรงแสดงแบบอย่างผา่นทางชีวิตของพระองค์ถึงทา่ทีเหลา่นีใ้นเชิงปฏิบตั ิ 

ทา่ทีท่ีเช่ือฟังเหลา่นีเ้ป็นสิ่งท่ีทรงพลงัมากในชีวิตของพระองค์ และมีอิทธิพลท่ีสําคญัในการสร้าง

บคุลิกภาพของพระองค์  ในสวนเกทเสมนี เราได้เห็นภาพท่ีชดัเจนของพระเยซูคริสต์ท่ีกําลงั

ตอบสนองด้วยท่าทีท่ีเช่ือฟัง ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่การมีทา่ทีท่ีเช่ือฟังจะชว่ยให้เราสามารถเช่ือฟังพระเจ้าได้

ง่ายขึน้ด้วย  

ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 19-23 ได้ให้ข้อมลูเพิ่มเตมิถึงทา่ทีท่ีเช่ือฟังเหลา่นี ้วา่เป็นสว่นหนึง่ในการ

ดําเนินชีวิตประจําวนัของพระองค์    

ให้เราสํารวจคร่าวๆ ถึงทา่ทีท่ีเช่ือฟังทัง้ 4 ทา่ทีนี ้ผู้สอนต้องแนใ่จวา่ผู้ เรียนเข้าใจความหมายของ

ทา่ทีแตล่ะท่าทีแล้ว  ให้ผู้ เรียนยกตวัอยา่งถึงการกระทําท่ีได้แสดงออกถึงแตล่ะทา่ทีเหลา่นีใ้นชีวต

ประจําวนัของพวกเขา  

4 ท่าทีท่ีแสดงถึงการเช่ือฟัง 

1. ท่าทีท่ีสําแดงความยําเกรง

2. ท่าทีแบบผู้ รับใช้ 
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3. ท่าทีท่ีสําแดงความกตญั� ู

4. ท่าทีท่ีสงบนิ่ง

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 19-23 

9. ท่าทีท่ีเช่ือฟังของอับราฮัม    (3-5 นาที)

เร่ืองราวในพระธรรมปฐมกาล 22:1-19 ได้ให้ตวัอย่างท่ีแสดงออกถึงทา่ทีท่ีเช่ือฟังของอบัราฮมั 

เร่ืองของอบัราฮมัจะชว่ยให้ท่านสามารถเช่ือฟังพระเจ้าได้เม่ือพระองค์ทรงเรียกร้องสิ่งท่ียากลําบาก

จากทา่น  น่ีเป็นเร่ืองราวของอบัราฮมัท่ีได้ถวายอิสอคับตุรชายของท่านบนแทน่บชูา 

ให้อภิปรายวา่ท่าทีท่ีเช่ือฟังใด ท่ีผู้ เรียนรู้สกึว่าอบัราฮมัมีในสถานการณ์นี ้  ให้ผู้ เรียนอ่าน  

ฮีบรู 11:17-19 เพ่ือจะได้ความเข้าใจบางอยา่งเพิ่มเตมิเก่ียวกบัความคิดของอบัราฮมัระหวา่งท่ีทา่น

เผชิญหน้ากบัการทดสอบท่ีลําบากใจนี ้  

10. การแสดงออกถงึท่าทีท่ีเช่ือฟัง     (5-15 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 19-23)

ให้เลือกอยา่งน้อยหนึง่ท่าทีท่ีเช่ือฟัง และอภิปรายถึงทา่ทีนีโ้ดยละเอียดวา่มีอิทธิพลตอ่ชีวิต 

คริสเตียนอยา่งไรบ้าง  เน้นการอภิปรายในเชิงพฒันาและการแสดงออกของทา่ทีนี ้  ให้ใช้เวลาใน

การอภิปรายด้วยวา่ทา่ทีนีจ้ะสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของเรากบัพระเจ้าอยา่งไรบ้าง  พยายามให้

ตวัอยา่งท่ีแตกตา่งกนัหลายๆ ตวัอยา่งเก่ียวกบัทา่ทีนีว้า่จะมีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมของเราอยา่งไรบ้าง 

หากมีเวลา ให้ใช้รูปแบบการอภิปรายนีก้บัทา่ทีท่ีเช่ือฟังทา่ทีอ่ืนๆ ด้วย 

ในท่ีนีไ้ด้ให้ส่ีข้อพระคมัภีร์ท่ีพดูถึงความยําเกรง   พระคมัภีร์เหลา่นีส้ามารถใช้อภิปรายถึงการ

พฒันาทา่ทีท่ีสําแดงความยําเกรงได้ 

โคโลสี 3:25 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ส่วนผู้ท่ีทาํความผิดก็จะได้รับผลตามความผิดท่ีเขาได้ทาํนัน้  และไม่มีการทรง 

เหน็แก่หน้าผู้ใดเลย 

เอเฟซัส 6:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

ฝ่ายนายจงกระทาํต่อทาสในทาํนองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญเขาเพราะท่านก็รู้แล้วว่า 

พระองค์ผู้ทรงเป็นนายของเขาและของท่านนัน้อยู่ในสวรรค์  และพระองค์ไม่ทรง

เลือกหน้าผู้ใดเลย 

โรม 12:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 
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จงรักกันฉันพ่ีน้อง ส่วนการท่ีให้เกียรตแิก่กันและกันนัน้ จงถือว่าผู้อ่ืนดีกว่าตัว 

1 เปโตร 3:15 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม  TH1971 

แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือ  

กรอบความคิดท่ีทาํให้ผู้คนสามารถมีท่าทีท่ียาํเกรง 

1. ทําสิง่ท่ีถกูต้องตอ่บรรดาคนท่ีทํางานอยูภ่ายใต้เรา

2. อยา่ขม่ขูบ่คุคลผู้นัน้ แตจ่งให้เกียรตเิขาเหมือนดงัท่ีให้เกียรตพิระเจ้า

3. จงระลกึไว้วา่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของชีวิตของข้าพเจ้า

4. ความยําเกรงเกิดขึน้ได้ง่าย เม่ือข้าพเจ้ารักคนๆ นัน้

5. ความยําเกรงจําเป็นต้องถกูแสดงออก ไมใ่ชแ่คมี่อยูใ่นความคดิเท่านัน้

11. การเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้     (3-5 นาที)

ในการสรุปถึงการอภิปรายของทา่ทีท่ีเช่ือฟังส่ีประการนี ้จงชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นถึงความจําเป็นของ

ความสมดลุย์ด้วย  คือ ขณะท่ีเรากําลงัพฒันาทา่ทีท่ีเช่ือฟังและกําจดัทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังเหลา่นัน้ เราก็

จะกลายเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึน้เร่ือยๆ   เราจะพดูถึงภาคปฏิบตัิของข้อพระธรรมหลกัในบทนี ้

มากขึน้ภายหลงั     

อภิปรายประเด็น “การเช่ือฟังท่ีฉลาด” ท่ีกลา่วไว้ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 23   ทา่ทีท่ีเช่ือฟังเหลา่นี ้

ยงัส่ือถึงการเช่ือฟังท่ีฉลาดอีกด้วย  การเป็นคนฝ่ายวิญญาณท่ีแท้ไมใ่ชก่ารเช่ือฟังท่ีมืดบอดหรือ 

การเช่ือฟังโดยปราศจากการไตร่ตรอง  พระเยซูทรงเป็นผู้ ท่ีเช่ือฟังอยา่งสิน้เชิงตอ่พระเจ้าและตอ่ 

พระบญัญตัขิองพระองค์ และพระองค์ได้ทรงเลือกท่ีจะกระทําสิ่งนี ้  ชีวิตของพระองค์สามารถถกูยก

ให้เป็นหนึง่ในลกัษณะของการเช่ือฟังท่ีชาญฉลาด   ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นด้วยว่าคนท่ีฉลาดจะรักในการเช่ือ

ฟังพระเจ้าและพระบญัญตัขิองพระองค์ 

12. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5 นาที)

สําหรับการประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัในวนันี ้ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนทําการประเมินถึงชีวิตของพวก

เขาดงัรายละเอียดด้านลา่งนี ้

ให้ผู้ เรียนแยกแยะทา่ทีของตวัเองท่ีสง่เสริมทําให้เกิดการไมเ่ช่ือฟังได้โดยง่าย   ขณะท่ีใช้รายการ

ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 17 ให้ผู้ เรียนทําบนัทกึระดบัของทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังในชีวิตของพวกเขาวา่มีมาก
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น้อยเพียงใดโดยใช้มาตรวดัระดบัแบบ 1-5  โดยท่ี  “1” หมายถึง การมีทา่ทีนีน้้อยมากหรือไมมี่

ปัญหาเลย  สว่นระดบัท่ี “5” หมายถึง การมีทา่ทีนีม้ากในชีวิตของพวกเขา 

หลงัจากนัน้ให้ผู้ เรียนทําการวดัระดบัแบบเดียวกนันีก้บัท่าทีท่ีเช่ือฟังของตนเอง คือ  “1” 

หมายถึง ระดบัของการมีท่าทีนีอ้อ่นแอมากในชีวิตของพวกเขา (และจําเป็นต้องเตบิโตอีกมาก) 

ขณะท่ีระดบั “5” นัน้หมายถึงการมีทา่ทีนีเ้ข้มแข็งมากในชีวิต 

ให้ผู้ เรียนเขียนสิ่งท่ีทําได้อยา่งน้อยหนึง่อยา่ง เพ่ือเสริมสร้างทา่ทีท่ีเช่ือฟังให้เข้มแข็งย่ิงขึน้   และ

ให้เขียนหนึง่อยา่งท่ีสามารถทําได้เพ่ือขจดัหนึง่ทา่ทีท่ีไมเ่ช่ือฟังออกไป    

13.  การบ้าน

ก. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 2 “แรงจูงใจของเราในการเชื่อฟังพระเจ้า” ในชว่ง 

ท้ายของคาบเรียน 

ข. ให้แบบทดสอบยอ่ยจาก มาระโก 12:30 ในชว่งท้ายของคาบเรียน 

มาระโก 12:30 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิน้สุด

กาํลังของท่าน 

ค. ให้ผู้ เรียนอ่านบทท่ี 3 ในคูมื่อผู้ เรียน เพ่ือเป็นการเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป 

14.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือใช้ปรับปรุงบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?   

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?      
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บทเรียนที่ 3 

เราควรจะเช่ือฟังพระบญัญติัข้อใดบ้าง? 

1. หลักความจริงจากพระคัมภีร์

การเช่ือฟังพระบญัญัตขิองพระเจ้าเป็นสิ่งสําคญัสดุท่ีเราจะทําได้ในวนันี ้ 

2. ข้อพระธรรมหลัก: ยากอบ 1:25 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971)

แตผู่้ ท่ีพิจารณาดใูนวิสทุธิบญัญตั ิซึง่เป็นพระบญัญตัแิห่งเสรีภาพ และตัง้อยูใ่นพระบญัญตันิัน้ 

มิได้เป็นผู้ ฟังแล้วก็หลงลืม แตเ่ป็นผู้ ท่ีประพฤตปิฏิบตัติามผู้นัน้ ก็จะได้รับความสขุเพราะการ

ประพฤติปฏิบตัขิองตน  

3. การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทนีจ้ะสอนควบคูก่บับทเรียนท่ี 3 ของคูมื่อผู้ เรียน รวมทัง้ใช้โครงการท่ี 4 “การสํารวจ 

พระบญัญติัหน่ึงข้อ” (โครงการท่ีส่ีนีจ้ะใช้ควบคูก่บับทเรียนนีแ้ละบทเรียนถดัไปด้วย) 

4. เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (3-5 นาที)

ให้เร่ิมต้นชัน้เรียนด้วยการถามคําถามข้างลา่งนี ้  และให้เวลาแก่ผู้ เรียนท่ีจะได้แสดงความ

คดิเห็นของตนพร้อมคําอธิบายวา่ทําไมจงึได้เลือกจดุยืนนี ้   

(1) คริสเตียนจําเป็นต้องเช่ือฟังพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจ้าท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์ใหมห่รือไม?่ 

(2)  คริสเตียนจําเป็นต้องเช่ือฟังพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจ้าท่ีอยูใ่นพระคมัภีร์เดมิหรือไม?่ 

(3) ถ้าคริสเตียนไมจํ่าเป็นต้องเช่ือฟังพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจ้าตามท่ีเขียนในพระคมัภีร์แล้ว 

เราจะตดัสินใจได้อยา่งไรวา่พระบญัญตัข้ิอใดท่ีจะต้องเช่ือฟัง และพระบญัญตัข้ิอใดท่ีไมต้่อง

เช่ือฟัง? 

ในการอภิปรายคําถามเหลา่นี ้จําไว้วา่เปา้หมายหลกัของเราไมใ่ชเ่พ่ือหาคําตอบท่ีดีท่ีสดุของแต่

ละคําถาม   แตเ่ราแคต้่องการให้ผู้ เรียนมีโอกาสแสดงความคดิเห็นเก่ียวกบัประเดน็เหลา่นี ้และ

เร่ิมต้นเห็นถึงปัญหาบางอย่างท่ีเรากําลงัจะอภิปรายกนัในบทเรียนนีเ้ทา่นัน้  อภิปรายอยา่งคร่าวๆ 

เพ่ือไมกิ่นเวลาของเนือ้หาหลกัของชัน้เรียนนี ้ เราจะกลบัมาท่ีประเด็นทัง้สามนีภ้ายหลงั 
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ในกรณีท่ีผู้ เรียนทกุคนในชัน้เห็นพ้องกนัวา่เราควรเช่ือฟังพระบญัญตัทิัง้หมดของพระเจ้าแล้วละ่

ก็ ให้อ่านพระบญัญัตหินึง่หรือสองตอนในพระคมัภีร์เดมิตามท่ีได้ให้ไว้ด้างลา่งนี ้ 

(ดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 24-25)  และถามด้วยวา่ผู้ เรียนจะเช่ือฟังพระบญัญตัเิหลา่นีไ้ด้หรือไม ่ถ้าตอบวา่

ไม ่ให้ถามตอ่ด้วยวา่ทําไมจงึไมเ่ช่ือฟัง   

เลวีนิต ิ11:26-27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

สัตว์แยกกีบแต่ไม่มีกีบผ่าไม่เคีย้วเอือ้ง เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า ผู้ใดแตะต้องสัตว์

เหล่านีจ้ะมลทนิ 27 ในบรรดาสัตว์ส่ีเท้าทุกอย่างซึ่งเดนิด้วยขยุ้มเท้า เป็นสัตว์มลทนิ

แก่เจ้า ผู้ใดแตะต้องซากสัตว์นีจ้ะต้องมลทนิไปถึงเวลาเยน็   

(น่ีรวมถึงสตัว์หลายๆ ประเภทด้วย ไมว่า่จะเป็นแมว สนุขั หรือกระตา่ยฯ) 

เลวีนิต ิ20:9 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เพราะว่าทุกคนท่ีแช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตาย   เขาได้แช่งบิดา

หรือมารดาของเขา ท่ีเขาต้องตายนัน้เขาเองรับผิดชอบ  

เลวีนิต ิ20:10 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับภรรยาของเพ่ือนบ้าน ให้ขว้างผู้ร่วมประเวณีทัง้ชายและ

หญิงนัน้เสียให้ตาย 

เลวีนิต ิ19:27 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เจ้าอย่ากันผมท่ีจอนหูหรือกันริมเคราของเจ้า 

เฉลยธรรมบัญญัต ิ23:12-13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“ท่านทัง้หลายต้องมีท่ีภายนอกค่าย เพ่ือจะออกไปถึงได้ 13 และท่านต้องมีไม้เสีย้ม

รวมไว้กับเคร่ืองอาวุธ และเม่ือท่านน่ังลงในท่ีข้างนอกนัน้ ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมไว้ 

และหันไปกลบส่ิงปฏิกูลของท่านเสีย 
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5.  ครอบคลุมหัวข้อ ก. “พระบัญญัตปิระเภทต่างๆ ของพระเจ้า”

(5-15 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 25-26) 

อธิบายวา่พระคมัภีร์นัน้บรรจพุระบญัญตัท่ีิแตกตา่งกนัหลายด้าน   พระบญัญตัิของพระเจ้า

สามารถถกูแบง่ออกเป็นอยา่งน้อยส่ีหมวดหมูด่งัตอ่ไปนี ้ (ถ้าหากทา่นรู้สึกวา่ยงัมีพระบญัญตัใิน

ประเภทอ่ืนๆ ท่ีสําคญั ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้)   

1. พระบญัญตัิด้านสขุอนามยั

2. พระบญัญตัิด้านการปกครองทางสงัคมเพ่ือชนชาติอิสราเอล

3. พระบญัญตัิด้านศาสนา

4. พระบญัญตัิด้านศีลธรรม

เน้นประเด็นท่ีอยูใ่นคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 25 ด้วย  

“พระบญัญตัส่ีิกลุม่หลกัๆ เหลา่นีอ้าจดคูอ่นข้างเรียบง่าย แตใ่นความเป็นจริงแล้ว พระบญัญตัิ

บางสว่นอาจสอดคล้องกบัทัง้สองประเภท   ในความเป็นจริงแล้วทกุๆ พระบญัญัตใินพระคมัภีร์

นัน้มีประเดน็ทางศีลธรรมพว่งตดิมาด้วย   มนษุย์เป็นผู้แบง่ประเภทของพระบญัญัตเิหลา่นี ้

ออกมาเป็นส่ีด้าน   ไมมี่พระคมัภีร์สกัข้อหนึง่ท่ีได้แบง่พระบญัญตัเิหลา่นีอ้อกมาเป็นส่ีด้าน

ดงักลา่ว” 

 อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที ่25 

ให้อธิบายด้วยวา่ในแตล่ะประเภทนัน้ได้ถกูกําหนดมาเพ่ือให้ประโยชน์อะไรบ้างแก่คนของ 

พระเจ้า  ให้ยกตวัอยา่งพระบญัญตัหิลายๆ ข้อท่ีสอดคล้องกบัแตล่ะประเภทของพระบญัญตัิ 

1. พระบัญญัตด้ิานสุขอนามัย

ในหนงัสืออพยพ เลวีนิต ิกนัดารวิถี และเฉลยธรรมบญัญัตซิึง่อยูใ่นพระคมัภีร์ภาคพนัธสญัญา

เดมินัน้เตม็ไปด้วยพระบญัญัตท่ีิแตกตา่งกนัมากมายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการดํารงไว้ซึง่สขุอนามยั

ท่ีดี  พระบญัญตัเิหล่านีย้งัได้ให้รายละเอียดเก่ียวกบัข้อปฏิบตัติอ่ความเจ็บป่วยชนิดตา่งๆด้วย   

นายแพทย์ เอส ไอ แมคมิลเลน ได้เขียนหนงัสือท่ียอดเย่ียมเลม่หนึง่ ช่ือ ไม่มีสกัอย่างในโรคเหล่านี ้

(None of These Diseases H. Revell Publ. Co.) ท่านอธิบายถึงความเท่ียงตรงทางการแพทย์ท่ีมี

ในพระบญัญตัใินพระคมัภีร์เดมิเหลา่นี ้  
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2. พระบัญญัตด้ิานการปกครองทางสังคมเพ่ือชนชาตอิิสราเอล

พระบญัญตัสิว่นใหญ่ในหนงัสืออพยพไปจนถึงพระธรรมเฉลยธรรมบญัญัตนิัน้ถกูตราไว้ให้

ชาวยิวเพ่ือการจดัตัง้ประมวลกฎหมายสําหรับชนชาตอิิสราเอล   เป็นไปได้วา่มีชาวยิวประมาณหนึง่

ถึงสามล้านคนท่ีออกจากอียิปต์ภายใต้การนําของโมเสส  มวลชนท่ีเคยเป็นทาสเหลา่นีจํ้าเป็นต้องมี

ระบบการปกครองเพ่ือรวบรวมชนชาตใิหมข่องพวกเขาให้สามารถรวมตวักนัได้ และเพ่ือจดัเตรียม

ความเป็นผู้ นํา และการบริการตา่งๆทางสงัคม ท่ีจําเป็นทัง้หมด พระบญัญัตสิว่นใหญ่เหลา่นี ้

เก่ียวข้องกบัวิธีการในการรับมือกบัข้อพิพาทตา่งๆ การขายและการเชา่ท่ีดนิ การคดิดอกเบีย้  

การเอาใจใสต่อ่ลกูกําพร้า เป็นต้น 

3. พระบัญญัตด้ิานศาสนา

พระบญัญตัสิว่นใหญ่ในด้านศาสนานีจ้ะเก่ียวข้องกบัพิธีปฏิบตัทิางศาสนาของชาวยิวเชน่  

การฝึกอบรมพวกปโุรหิตและคนเลวีในการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนเอง  ชนิดของสตัว์ท่ีแตกตา่งกนัและ

อาหารท่ีใช้เพ่ือถวายเป็นเคร่ืองบชูาตา่งๆ และวนัหยดุทางศาสนา สิ่งเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นสว่นหนึง่

ของหวัข้อตา่งๆ ซึง่เป็นเนือ้หาภายใต้พระบญัญตัเิหล่านี ้

4. พระบัญญัตด้ิานศีลธรรม

พระบญัญตัิด้านศีลธรรมของพระเจ้าก็คือบรรดาข้อกฏหมายท่ีอยูเ่หนือกาลเวลาซึง่เก่ียวข้องกบั

ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลตา่งๆ   พระบญัญัตสิิบประการ และพระบญัญัตข้ิอใหญ่ท่ีสดุสองข้อใน

พระคมัภีร์นัน้ก็เป็นตวัอยา่งของพระบญัญตัใินด้านศีลธรรมของพระเจ้า   พระบญัญัติด้านศีลธรรม

ของพระเจ้าสามารถนํามาใช้ได้กบัทกุวฒันธรรม คือไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมใด ชนชาติใด ในชว่งเวลา

ใด โดยผู้หนึง่ผู้ ใดก็ตาม โดยไมสํ่าคญัวา่พืน้ภมูิทางเศรษฐกิจหรือการศกึษาของพวกเขาจะเป็น

อยา่งไร ทกุคนถกูเรียกร้องให้เช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระองค์เสมอ  ให้เช่ือมโยงข้อพระธรรมหลกักบั

เนือ้หาในส่วนนี ้

ยํา้อีกครัง้ในจดุนีว้า่พระบญัญตัทิกุข้อในพระคมัภีร์ล้วนมีองค์ประกอบทางศีลธรรมอยู่ด้วยเสมอ   

พระบญัญตัอีิกสามประเภทนัน้ก็มีสว่นประกอบของพระบญัญตัทิางศีลธรรมปนอยูด้่วย    แตท่ี่เรา

ให้ช่ือหวัข้อพระบญัญัตปิระเภทนีว้า่ “พระบญัญัตด้ิานศีลธรรม” ก็เพ่ือแยกแยะโดยกว้างๆให้เห็น

ด้านท่ีแตกตา่งกนัของพระบญัญตัทิัง้หลาย  
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6. พระบัญญัตข้ิอใดท่ีควรเช่ือฟัง     (3-5 นาที)

คราวนีใ้ห้ยกประเด็นคําถามท่ีวา่ พระบญัญัตขิองพระเจ้าข้อใดบ้าง ทัง้ในพระคมัภีร์เดิมและ 

พระคมัภีร์ใหม ่ท่ีคริสเตียนในปัจจบุนัควรเช่ือฟัง?   

ตามกฎหมายแล้วคริสเตียนในปัจจบุนั มิได้ถกูผกูมดัให้อยูก่บัพระบญัญัตข้ิอใดๆ ในพระคมัภีร์

เดมิทัง้นัน้   กฎหมายทางสงัคมของยิวท่ีได้ให้ระเบียบปฏิบตัท่ีิเป็นโครงสร้างด้านการปกครองสําหรับ

ชนชาติอิสราเอลนัน้ ไมไ่ด้บงัคบัใช้กบัคริสเตียนในปัจจบุนั  สว่นพระบญัญตัท่ีิเก่ียวข้องกบัระเบียบ

ปฏิบตัทิางศาสนาของชาวยิวนัน้ ถกูออกแบบมาเพ่ือเป็นหนทางในการส่ือสารกบัพระเจ้าอยา่งมี

ความหมาย    อยา่งไรก็ตามพระเยซไูด้เสดจ็มาทําให้พระบญัญตัทิัง้ปวงในพระคมัภีร์เดมินัน้สําเร็จ

แล้ว และได้นําวิถีการนมสัการแบบใหมม่ายงัผู้ เช่ือในปัจจบุนันี ้  (ด ูพระธรรมมทัธิว 5:17-20) 

ในพระธรรมฮีบรูได้อธิบายถึงรายละเอียดเก่ียวกบัเหตผุลท่ีวา่ทําไมพระบญัญัตใินพระคมัภีร์เดมิ

ซึง่เก่ียวข้องกบัการถวายเคร่ืองสตัวบชูา และระเบียบพิธีกรรมทางศาสนานัน้จงึไมจํ่าเป็นต้องทําอีก

ตอ่ไป 

พระบญัญตัิด้านสขุอนามยัเป็นพระบญัญัตสํิาหรับชนชาตอิิสราเอลเทา่นัน้ ซึง่ก็เป็นแบบทํานอง

เดียวกนักบัท่ีรัฐบาลในปัจจบุนัของเราบงัคบัใช้กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัหลกั 

สขุอนามยัในเชิงปฏิบตัิกบัเรา   แม้ว่าเราจะไมไ่ด้ถกูผกูมดัให้ต้องเช่ือฟังบรรดาพระบญัญตัด้ิาน

สขุอนามยัทัง้หมดเหลา่นี ้แตพ่ระบญัญตัมิากมายเหลา่นีย้งัคงเป็นแนวทางท่ียอดเย่ียมสําหรับการ

ได้มาซึง่สขุภาพท่ีดี   นายแพทย์ เอส ไอ แมคมิลเลน ก็ได้ชีใ้ห้เห็นแล้วถึงตวัอยา่งไมน้่อยในประเดน็นี ้

เหลา่นี ้ในหนงัสือของทา่น ช่ือ ไม่มีสกัอย่างในโรคเหล่านี้ (None of These Diseases) 

7. แนะนําหัวข้อ ข. “ข้อถกเถียงในเร่ืองพระบัญญัตข้ิอใดบ้างท่ีต้องเช่ือฟังในปัจจุบ้น”

(5 นาที  คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 27-30) 

การทบทวนพระบญัญัตขิองพระเจ้าใน 4 หมวดหมู่นีจ้ะเตรียมเราสูป่ระเดน็ถดัไป ซึง่เราได้

แนะนําร่วมกบักิจกรรม “เตรียมความพร้อมก่อนเรียน”   เพ่ือเข้าสูป่ระเดน็ ข้อถกเถียงในเร่ือง 

พระบญัญติัข้อใดบา้งที่ตอ้งเชื่อฟังในปัจจุบน้  ในสว่นนีใ้ห้ผู้สอนพิจารณาวา่จะใช้เวลามากน้อยแค่

ไหนเพ่ือเสริมสิ่งท่ีได้แบง่ปันไปแล้วในชว่งการเร่ิมต้นของบทเรียนนี ้   

อยา่ใช้เวลากบัจดุนีม้ากเกินไป   เพ่ือจะได้ไมใ่ช้เวลาทัง้หมดของคาบเรียนไปกบัการอภิปรายใน

ข้อถกเถียงนี ้ เพราะส่วนนีเ้ป็นเพียงสว่นหนึง่ของรากฐานเพ่ือเข้าสูป่ระเดน็ท่ีสําคญั คือ การแยกแยะ 

และการเช่ือฟังหลกัการเบือ้งหลงัตา่งๆ ท่ีพระเจ้าได้ให้ไว้ในแตล่ะพระบญัญัตใินพระคมัภีร์ ดปูระเดน็

ท่ี 11 ในแผนการสอนบทเรียนของวนันี ้
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ผู้สอนต้องพยายามไมทํ่าให้เกิดการโต้เถียงกนั แตผู่้ เรียนต้องตระหนกัว่าทัง้คริสเตียนและผู้ ท่ีไม่

เช่ือพระเจ้าตา่งก็มีความคดิเห็นท่ีหลากหลายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีวา่พระบญัญตัิข้อใดท่ียงัคงมีความ

จําเป็นท่ีเราต้องเช่ือฟังในปัจจบุนั   อีกอยา่งเร่ืองนีย้งัเป็นประเดน็ขดัแย้งกนัระหวา่งบางคณะนิกาย

ของคริสตจกัรด้วย 

เปา้หมายของเราในวนันีไ้มใ่ชเ่พ่ือพิสจูน์วา่ใครถกูใครผิด   เราต้องการให้ผู้ เรียนตระหนกัวา่น่ี

เป็นประเดน็ท่ียงัมีการโต้เถียงกนัอยูเ่ท่านัน้ และชว่ยให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาจะสามารถตดัสินใจ

อยา่งถกูต้องในด้านนีไ้ด้อยา่งไร 

ให้ผู้ เรียนดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 27 ในขณะท่ีทา่นชีใ้ห้พวกเขาเห็นวา่ข้อถกเถียงนีไ้มใ่ชเ่ร่ืองใหม ่

เพราะวา่อาดมัและเอวาก็ได้เผชิญกบัเร่ืองแบบนีม้าตัง้แตใ่นสวนเอเดนแล้ว ในกรณีนีซ้าตานได้

หลอกลวงเอวาให้เช่ือวา่จะไมเ่ป็นอะไรเม่ือขดัขืนพระบญัญตัขิองพระเจ้า  และซาตานจะทําทกุอยา่ง

ท่ีสามารถทําได้ เพ่ือหลอกลวงเราเหมือนท่ีมารได้หลอกลวงเอวามาแล้ว  

อยา่งไรก็ตามเราต้องระมดัระวงัด้วยท่ีจะไมมี่ทา่ทีตดัสินวา่ใครก็ตามท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัจดุยืนของ

เราในประเดน็นี ้คนนัน้ก็กําลงัถกูมารหลอกลวงในทางใดทางหนึง่ 

บอกผู้ เรียนวา่เราจะสํารวจดจูดุยืนท่ีแตกตา่งกนัเหลา่นีอ้ยา่งคร่าวๆ และ ดวูา่แตล่ะจดุยืนได้ส่ือ

อะไรเก่ียวกบัการเช่ือฟังพระเจ้า     

8. อภปิรายจุดยืนท่ี 1 “คริสเตียนปัจจุบันจาํเป็นต้องเช่ือฟังพระบัญญัตทัิง้หมดในพระคัมภีร์

เดมิ”     (3-5 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 27-28) 

ให้เน้นวา่คริสเตียนสว่นใหญ่ในปัจจบุนัมิได้ถือจดุยืนนี ้  อยา่งไรก็ตามข้อพระคมัภีร์ใน 

มทัธิว 5:17-19 อาจสร้างความสบัสนให้คริสเตียนใหมไ่ด้ไมน้่อยเลย    

ให้อภิปรายจากตวัอยา่งในพระธรรมกิจการ 15:24-29 ซึง่บรรดาผู้ นําคริสตจกัรในพระคมัภีร์ใหม่

ได้ลงมตเิก่ียวกบัประเดน็เร่ืองพระบญัญตัติา่งๆ ในพระคมัภีร์เดมิ 

ชว่ยให้ผู้ เรียนย้อนกลบัไปดยู่อหน้าสดุท้ายของคูมื่อผู้ เรียนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของจดุยืนนี ้

ในเร่ืองพระบญัญัตใินพระคมัภีร์เดมิ  ชีใ้ห้ผู้ เรียนเห็นถึงความสลบัซบัซ้อนของความเช่ือในจดุยืนนี ้

นัน่คือการท่ีแตล่ะคนในปัจจบุนัต้องเลือกวา่พระบญัญัตข้ิอใดท่ีเราควรจะเช่ือฟัง และข้อใดท่ีไม่

จําเป็นต้องเช่ือฟัง ประเดน็ปัญหาก็คือเราจะใช้มาตรฐานอะไร เป็นตวัวดั และใครคือคนท่ีจะบอกได้

วา่สิ่งท่ีใช้วดันัน้อนัใหนถกูและอนัใหนผิด? 
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การเปล่ียนแปลงของจดุยืนนีก็้คือวา่ คริสเตียนถกูเรียกร้องให้เช่ือฟังบางสว่นของพระบญัญตัใิน

พระคมัภีร์เดมิเทา่นัน้ ไมใ่ชท่ัง้หมด และข้อสรุปนีไ้ด้ผลกัดนัให้เราเข้าสูส่ถานะท่ียากลําบากท่ี

ต้องตดัสินใจวา่พระบญัญัติข้อใดท่ีต้องเช่ือฟังและข้อใดท่ีไมต้่องเช่ือฟัง  

อา้งอิงจากคู่มือผูเ้รียนหน้าที่ 28 

9. อภปิรายจุดยืนท่ี 2 “คริสเตียนจาํเป็นต้องเช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่”

(3-5 นาที คูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 29) 

บางคนเช่ือวา่พระบญัญตัใินพระคมัภีร์เดมินัน้ไมเ่ก่ียวข้องกบัพวกเราในปัจจบุนัสกันิด   พวกเขา

ยดึจดุยืนนีบ้นรากฐานท่ีว่าการท่ีพระเยซูได้เสดจ็มาเม่ือ 2000 ปีท่ีแล้วนัน้ พระองค์ได้มาสถาปนา

พนัธสญัญาใหม ่และด้วยเหตนีุพ้นัธสญัญาเดมิรวมทัง้พระบญัญตัท่ีิเป็นสว่นหนึง่ของพนัธสญัญา

เดมินัน้ไมเ่ก่ียวข้องอะไรกบัพวกเราในปัจจบุนัอีกตอ่ไป 

บางคนท่ีเช่ือในจดุยืนนีไ้ม่คอ่ยเห็นคณุคา่ของพระคมัภีร์เดิมสกัเทา่ไหร่นกั  นอกเสียจากวา่เป็น

หนงัสือท่ีให้เร่ืองราวบางอยา่งท่ีนา่สนใจเทา่นัน้   น่ีเป็นทศันะท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมากกบัผู้ เช่ือท่ีให้

คณุคา่อย่างสงูตอ่พระคมัภีร์ทัง้ 66 เลม่ 

10. อภปิรายจุดยืนท่ี 3. “จุดเร่ิมต้นสาํหรับคริสเตียนใหม่” (2-3 นาที คู่มือผู้เรียน หน้าท่ี 29-30)

ให้อ้างอิงหน้าท่ี 29-30 ของคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือหาข้อมลูเพิ่มเตมิสําหรับจดุยืนนี ้ต้องระมดัระวงั

อยา่งย่ิงท่ีจะไมใ่ห้ชัน้เรียนนีมี้การอภิปรายเก่ียวกบักฏบญัญตัติา่งๆ ของพระเจ้า เพราะวา่เปา้หมาย

ของเรานัน้ คือเพ่ือเรียนรู้ถึงวิถีทางท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า ไมใ่ชห่าวิถีหลีกเล่ียง การเช่ือฟังพระบญัญตัิ

ของพระองค์  

จดุยืนเพ่ือการเร่ิมต้นสําหรับคริสเตียนใหมใ่นประเดน็นี ้คือ ข้าพเจ้าต้องการมีความ สมัพนัธ์

สว่นตวักบัพระเยซูคริสต์  ข้าพเจ้าต้องการท่ีจะแสดงให้พระองค์เห็นว่าข้าพเจ้ารักพระองค์  การเช่ือ

ฟังพระเจ้าเป็นหนึง่ในวิถีทางท่ีดีท่ีสดุในการแสดงว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ 

ดงันัน้จดุยืนของการเร่ิมต้นคือความรัก ไมใ่ชก่ารถกเถียงเร่ืองพระบญัญตั ิ

ให้ใช้การแนะนําสัน้ๆ นีนํ้าไปสูส่ว่นถดัไปของบทนีซ้ึง่เป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสดุของคาบเรียนในวนันี ้

เราจําเป็นต้องเช่ือฟังหลกัการท่ีซอ่นอยูเ่บือ้งหลงัพระบญัญตัขิองพระเจ้า  น่ีเป็นหลกัการท่ีสามารถ

ใช้กบัพระบญัญัตทิัง้ปวงของพระเจ้าได้  
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11. อภปิรายหัวข้อ ค. จงเช่ือฟังหลักการท่ีอยู่เบือ้งหลังพระบัญญัตขิองพระเจ้า

(10-20 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 30-32) 

ให้อภิปรายในหวัข้อ  คริสเตียนควรเชื่อฟังพระบญัญติัข้อใด (ดแูผนการสอนบทเรียนนีใ้น

ประเดน็ท่ี 6-10) เพ่ือเป็นการแนะนําเนือ้หาถดัไปของบทนี ้  เราจําเป็นต้องเช่ือฟังหลกัการท่ีอยู่

เบือ้งหลงัพระบญัญัตขิองพระเจ้า   และน่ีเป็นหลกัการท่ีสามารถใช้ได้กบัพระบญัญัตทิัง้หมดของ

พระเจ้า   

พระบญัญตัขิองพระเจ้าทกุข้อตัง้อยูบ่นหลกัการแหง่ชีวิต   หรือเราอาจกลา่วได้ด้วยวา่ท 

พระบญัญตัทิกุๆข้อของพระเจ้านัน้ตัง้อยูบ่นหลกัการแหง่ศีลธรรม   

เบือ้งหลงัพระบญัญัตขิองพระเจ้าในทกุข้อนัน้มีเหตผุลบางอยา่งท่ีเข้ากบัแผนการของพระเจ้า

เพ่ือวิถีชีวิตท่ีบริสทุธ์ิ ดงันัน้เราต้องเรียนรู้วา่จะแยกแยะหลกัการตา่งๆ เหลา่นัน้ท่ีเป็นรากฐานของ

พระบญัญตัแิตล่ะข้ออยา่งไร และเรียนรู้ว่าจะนําหลกัการเหลา่นัน้มาประยกุต์ ใช้กบัสถานการณ์ท่ี

เผชิญอยูใ่นวนันีไ้ด้อยา่งไรบ้าง   น่ีคือวิธีการท่ีเราจะสามารถเรียนรู้วา่จะตอบสนองตอ่สถานการณ์

ตา่งๆ ได้อยา่งไร ดงัเชน่ การสบูบหุร่ี การใช้ยาเสพย์ตดิ การขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีกําหนด เป็นต้น  

ให้ใช้เวลานีอ้ภิปรายพระบญัญตัหิลายข้อท่ีมีความแตกตา่งกนัในพระคมัภีร์ ทัง้จากพระคมัภีร์

เดมิและพระคมัภีร์ใหม ่ ท่านสามารถแบง่ชัน้เรียนเป็นสองกลุม่ยอ่ย และให้แตล่ะกลุม่สํารวจ 

พระบญัญตัสิกัหนึง่ข้อ   หลงัจากนัน้ให้พวกเขามารายงานการค้นพบนัน้ตอ่ชัน้เรียน 

ในการศกึษาพระบญัญตัแิตล่ะข้อในพระคมัภีร์นัน้ ให้ใช้หลกัการสามประการด้านลา่งนี ้

ทําการศกึษา  

1. สิ่งแรก ให้มองหาสิ่งท่ีพระบญัญตัไิด้กล่าวถึงจริงๆ

2. อภิปรายวา่มีหลกัการอะไรบ้างท่ีเป็นรากฐานของพระบญัญตัข้ิอนัน้ๆ  หลกัการนีบ้อกอะไร

แก่เราบ้างเก่ียวกบัพระเจ้าและระบบคา่นิยมของพระองค์? 

3. หลกัการท่ีพบนีจ้ะสามารถนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวนัได้อยา่งไร และจะชว่ย

ข้าพเจ้าแก้ปัญหา และความท้าทายท่ีข้าพเจ้าเผชิญอยู่ในแตล่ะวนัได้อยา่งไร? 

ตัวอย่างท่ีหน่ึง  เฉลยธรรมบัญญัต ิ23:12-13 เป็นเร่ืองของการใช้ห้องนํา้ 

เฉลยธรรมบัญญัต ิ23:12-13 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“ท่านทัง้หลายต้องมีท่ีภายนอกค่าย เพ่ือจะออกไปถึงได้  และท่านต้องมีไม้เสีย้ม

รวมไว้กับเคร่ืองอาวุธ และเม่ือท่านน่ังลงในท่ีข้างนอกนัน้ ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมไว้ 

และหันไปกลบส่ิงปฏิกูลของท่านเสีย” 
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1. พระบัญญัตติอนนีก้ล่าวถึงอะไร   กําชบัผู้ เรียนให้พดูถึงการใช้ “ห้องส้วมข้างนอก”

อยา่งเหมาะสม 

2. หลักการท่ีอยู่เบือ้งหลังพระบัญญัติตอนนี ้คืออะไร บอกถึงความสําคญัของการ

รักษาความสะอาดของท่ีอยู่อาศยัของตนให้ปราศจากการปนเปือ้น 

ปัจจบุนันีใ้นบางพืน้ท่ีของโลก วิธีการรักษาความสะอาดสําหรับท่ีอยู่อาศยัของเขายงัไมเ่ป็นท่ี

ยอมรับ เพราะวิธีนัน้ยงัก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีนา่สงัเวท คือมีโรคตา่งๆ แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเม่ือของ

เสียจากร่างกายมนษุย์ถกูปล่อยปละให้ปนเปือ้นอยูใ่นนํา้ด่ืมและแหลง่อาหาร   หลกัการท่ีอยู่

เบือ้งหลงัของพระบญัญัตใินพระคมัภีร์เดมินีคื้อ การรักษาผู้คนไว้จากการปนเปือ้น และเพ่ือให้มี

วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการกําจดัสิ่งปฏิกลูท่ีเตม็ไปด้วยเชือ้โรคนี ้  วิธีนัน้คือ กลบฝังสิ่งปฏิกลูของ

มนษุย์เสีย และให้ธรรมชาติทําการสลายและเปล่ียนของเสียนีใ้ห้เป็นปุ๋ ยสําหรับต้นไม้ อีกทัง้ยงั

ทําลายพวกเชือ้โรคตา่งๆ ซึง่จะทําให้เกิดโรคภยัด้วย 

3. การประยุกต์ใช้หลักการท่ีพบนีใ้นชีวิตของเรา

ก.)  เราต้องใช้กระบวนการ การรักษาความสะอาดท่ีดีและใสใ่จในยามท่ีขบัถ่ายของ

เสียของตน  เราต้องกดชกัโครกห้องนํา้ทกุครัง้เม่ือเสร็จกิจด้วย 

ข.)  เราต้องล้างมือทกุครัง้ท่ีใช้ห้องนํา้

ค.)  เราจําเป็นต้องเก็บล้างสิ่งปฏิกลูของสตัว์เลีย้งโดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกรณีท่ีเรา

อาศยัอยู ่ในเมือง เพราะวา่ของเสียจากร่างกายของพวกมนัสามารถเป็นพาหะ

ของเชือ้โรคและความเจ็บป่วยได้ 

หลกัการนีย้งัสามารถนํามาใช้ได้กบัการจดัตัง้ระบบดแูลรักษานํา้เสียของเมืองได้ซึง่ได้บําบดันํา้

เสียและกําจดัเชือ้โรคก่อน ก่อนท่ีจะปล่อยนํา้นัน้ลงไปสูแ่มนํ่า้ตา่งๆ 

นอกจากนีย้งัสามารถนําหลกัการนีม้าใช้กบัการจดัตัง้ระบบการทําความสะอาดนํา้ซึง่มีหน้าท่ี

ดแูลเร่ืองนํา้ด่ืมทัง้หมด เพ่ือให้แนใ่จวา่นํา้นัน้สะอาดพอให้สามารถด่ืมได้ 

ตัวอย่างท่ีสอง มัทธิว 5:21-22 ฆาตกรรมกับความโกรธ 

มัทธิว 5:21-22 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

“ท่านทัง้หลายได้ยนิคาํซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่า อย่าฆ่าคน ถ้าผู้ใดฆ่าคน ผู้นัน้

จะต้องถูกพพิากษาลงโทษ  เราบอกท่านทัง้หลายว่า ผู้ใดโกรธพ่ีน้องของตน ผู้นัน้

จะต้องถูกพพิากษาลงโทษ ถ้าผู้ใดจะพูดกับพ่ีน้องว่า ‘อ้ายโง่’ ผู้นัน้ต้องถูกนําไปท่ี

ศาลสูงให้พพิากษาลงโทษและผู้ใดจะว่า ‘อ้ายบ้า’ ผู้นัน้จะมีโทษถึงไฟนรก” 
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ในตวัอยา่งนี ้พระเยซูได้แยกแยะหลกัการของพระเจ้าท่ีอยูเ่บือ้งหลงัพระบญัญัตใินพระคมัภีร์

เดมิ   ตลอดคําเทศนาบนภเูขา พระเยซูได้ให้ตวัอยา่งหลายตวัอย่างเก่ียวกบัวิธีการท่ีผู้คนในสมยัของ

พระองค์ได้ทําผิดไปจากหลกัการนัน้ และล้มเหลวในด้านการนําหลกัการเหลา่นีม้าประยกุต์ใช้อยา่ง

เหมาะสมในชีวิตของพวกเขา 

1. พระบัญญัตติอนนีก้ล่าวถึงอะไร  อยา่ฆา่คน

2. หลักการท่ีอยู่เบือ้งหลังพระบัญญัติตอนนีอ้ะไร  พดูถึงการเคารพชีวิตมนษุย์

การเคารพคนอ่ืน 

3. การประยุกต์ใช้หลักการนีใ้นชีวิตของข้าพเจ้า  อย่าโกรธพ่ีน้องของข้าพเจ้า

ถ้ามีเวลาพอ ให้ทําการอภิปรายตวัอย่างอ่ืนๆ อีกหลายอย่างท่ีเก่ียวกบัพระบญัญัตขิองพระเจ้า 

และทําให้ผู้ เรียนผ่านกระบวนการสามขัน้ตอนนีด้้วยความเข้าใจ และสามารถนําหลกัการตา่งๆ นีม้า

ใช้ในชีวิตประจําวนัได้  นอกจากนีท้า่นยงัสามารถทําการอภิปรายในประเดน็ร่วมสมยับางอย่างด้วย 

เชน่ เร่ืองการขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมายกําหนด ซึง่ไมไ่ด้มีการกลา่วถึงอยา่งเจาะจงในพระคมัภีร์  

ให้ผู้ เรียนค้นหาธรรมบญัญตัิท่ีมีหลกัการซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัประเดน็นี ้เป็นต้น    

พระธรรมโรม 13:1-2 เป็นตวัอยา่งหนึง่ท่ีได้ให้หลกัการเก่ียวกบัการขบัรถเร็วเกินอตัราท่ีกฎหมาย

กําหนด  ดคููมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 31-32    

ตัวอย่างท่ีสาม 1 โครินธ์ 9:9 และ 1 ทโิมธี 5:17-18  การเลีย้งสัตว์ของท่านกับการดูแลเอา

ใจใส่ต่อบรรดาผู้รับใช้ของท่าน 

1 ทโิมธี 5:17-18  ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

จงถือว่าผู้ปกครองท่ีปกครองดีนัน้สมควรได้รับเกียรตสิองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผู้ปกครองท่ีเทศนาและส่ังสอน  เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า อย่าเอาตะกร้อครอบปาก

วัว เม่ือมันกาํลังนวดข้าวอยู่ 1 และคนงานสมควรจะได้รับค่าจ้างของตน2 

1 อ้างอิงจาก ฉธบ. 25:4, 2 อ้างอิงจาก ลกูา 10:7 

ในพระคมัภีร์ใหม ่เปาโลได้ใช้พระบญัญตัใินพระคมัภีร์เดิมพดูถึงการดแูลเอาใจใสว่วั โดยใช้

หลกัการของพระบญัญัตข้ิอนัน้อธิบายวา่ทําไมคริสตจกัรจงึควรจา่ยคา่ตอบแทน แก่ศิษยาภิบาล   

เปาโลอ้างอิงจากพระธรรมเฉลยธรรมบญัญัต ิ25:4 ในสองโอกาส (1 โครินธ์ 9:9 และ 1 ทิโมธี 5:18)   

ให้ศกึษาบริบทของข้อพระธรรมเพ่ือดหูลกัการท่ีเปาโลได้ปรับใช้กบัพระบญัญัตใินพระคมัภีร์เดมิข้อนี ้

ตรงนีผู้้สอนต้องทําความเข้าใจกบัผู้ เรียนวา่ในแตล่ะตวัอยา่งท่ียกมา ไมใ่ชใ่ห้เราเช่ือฟังธรรม

บญัญตัข้ิอนัน้ๆ  แตน่ี่เป็นการค้นหาหลกัการของพระเจ้า เพ่ือชว่ยให้เราสามารถดําเนินชีวิตท่ีประสบ

ความสําเร็จได้   เม่ือเข้าใจหลกัการของพระเจ้า เราก็เลือกท่ีจะเช่ือฟังพระบญัญตัเิหล่านีใ้นชีวิตของ
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เรา นัน่คือเราเลือกท่ีจะปฏิบตัติามในแตล่ะวนั เพราะวา่เราต้องการจะทําอยา่งนัน้!   เป็นการ

แสดงออกอยา่งหนึง่ถึงความรักท่ีเรามีตอ่พระเจ้า  

อีกแง่หนึง่สําหรับบทเรียนวนันีคื้อ การมองวา่วิธีการนีเ้ป็นหนึง่ในวิถีทางท่ีจะเช่ือฟังพระบญัญตัิ

ข้อใหญ่ท่ีสดุในพระคมัภีร์  เราจะสามารถแสดงให้พระเจ้าเห็นได้อย่างไรวา่เรารักพระองค์?   คือเม่ือ

เราค้นพบหลกัการตา่งๆ ท่ีอยูเ่บือ้งหลงัของพระบญัญตัแิตล่ะข้อของพระเจ้า และแสวงหาท่ีจะนํา

หลกัการเหล่านัน้มาปฏิบตัใิน ชีวิตประจําวนัของเรา  น่ีคือวิถีทางอนัทรงพลงัในการแสดงให้พระเจ้า

เห็นวา่เรารักพระองค์ 

12. แก่นแท้ของพระบัญญัตกัิบธรรมบัญญัตติามตัวอักษร     (5 นาที)

การเช่ือฟังหลกัการแหง่ธรรมบญัญตันิัน้เก่ียวข้องอยา่งใกล้ชิดกบัอีกประเดน็หนึง่ท่ีมีการ

อภิปรายในพระคมัภีร์   ในพระคมัภีร์หลายตอน บอกให้เราเช่ือฟังแก่นแท้ของพระบญัญตัแิละอยา่

เพียงแตเ่ช่ือฟังพระบญัญตัิตามตวัอกัษร   การเช่ือฟังท่ีฉลาดนัน้หมายความวา่เราสํารวจด ู

พระบญัญตัท่ีิพระเจ้าได้ประทานให้เรา และค้นหาเหตผุลหลกัวา่ทําไมพระเจ้าจงึทรงสร้าง 

พระบญัญตัแิตล่ะข้อเหล่านัน้  

พระเยซูทรงวิพากษ์วิจารณ์พวกฟาริสีอยา่งหนกัหนว่งเก่ียวกบัการตีความพระบญัญตัิตาม

ตวัอกัษรในพระคมัภีร์เดมิของพวกเขา ในขณะเดียวกนัพวกเขาก็ไมย่อมรับรู้ถึงหลกัการตา่งๆ ของ

พระเจ้าท่ีเป็นรากฐานของธรรมบญัญตัเิหล่านีท้ัง้หมดด้วย   ในมทัธิว 23:23 พระเยซูทรงบอกพวก

เขาให้เช่ือฟังพระบญัญตัิท่ีเก่ียวกบัการถวายสิบลด แตก็่ต้องไมลื่มท่ีจะเช่ือฟังหลกัการเบือ้งหลงัแหง่

พระบญัญตัเิหลา่นีด้้วย 

พระเยซูได้ทรงกระทําสิ่งท่ีคล้ายคลงึกนันีก้บัคําเทศนาบนภเูขา พระองค์ทรงอ้างอิงพระบญัญตัิ

ในพระคมัภีร์เดมิ หรือไมก็่ประเพณีของพวกยิว แล้วทรงชีใ้ห้เห็นวา่หลกัการเบือ้งหลงัพระบญัญตัข้ิอ

นัน้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีทางการดําเนินชีวิตท่ีเข้มงวดย่ิงกวา่หรือบริสทุธ์ิย่ิงกวา่เนือ้หานัน้อีก  

ดมูทัธิว 5:21-48  
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13. โครงการท่ี 4, “การสาํรวจพระบัญญัตหิน่ึงข้อ”     (10-15 นาที)

โครงการท่ี 4, “การสํารวจพระบญัญติัหน่ึงข้อ” ในสมดุบนัทกึโครงการนัน้สามารถนํามาใช้กบั

เนือ้หาสว่นนีไ้ด้  ให้ผู้ เรียน 3-4 คนแบง่ปันสิ่งท่ีพวกเขาได้รับในขณะท่ีทําโครงการนี ้  ท่านสามารถใช้

โครงการนีค้วบคูก่บับทท่ี 4 ได้ เม่ือมีการอภิปรายถึงผลลพัธ์ของการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟัง 

พระบญัญตัขิองพระเจ้า  ดปูระเดน็ท่ี 10 ในแผนการสอนบทเรียนบทท่ี 4 ด้วย 

14.  ครอบคลุมหัวข้อ ง. “อะไรคือนํา้พระทัยของพระเจ้า?”

(ทางเลือก 10-15 นาที   หรือหมดทัง้คาบเรียน คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 32-34) 

การทําตามนํา้พระทยัของพระเจ้าเป็นอีกทางหนึง่ท่ีแสดงถึงการเช่ือฟังพระบญัญัตข้ิอใหญ่ท่ีสดุ

ในพระคมัภีร์   หวัข้อเร่ืองนํา้พระทยัพระเจ้านัน้เป็นประเด็นท่ีกว้างและบอ่ยครัง้ก็สลบัซบัซ้อนย่ิงนกั

ในชีวิตคริสเตียน   ทา่นอาจต้องทําการศกึษาหวัข้อนีโ้ดยคร่าวๆ ในวนันี ้หรือแบง่เป็นสองคาบเรียน 

เพ่ือทําการศกึษาประเดน็นีใ้นระดบัท่ีลึกย่ิงขึน้ 

ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 33 ได้ให้รายการ 8 ประเดน็หลกัท่ีเป็นนํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับทกุคน 

การศกึษาเร่ืองนํา้พระทยัพระเจ้าสอดคล้องกบัหวัข้อวิชานีท่ี้เป็นเร่ืองการเช่ือฟังพระเจ้า เพราะวา่

เป็นอีกด้านหนึง่ในชีวิตของคริสเตียนท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่ือฟัง   

ประมาณ 95% ของนํา้พระทยัพระเจ้าสําหรับคริสเตียนถกูกลา่วไว้ชดัเจนแล้วในพระคมัภีร์  

(ดตูวัอย่างได้จากคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 33) บางครัง้ก็เป็นตวัคริสเตียนเองท่ีทําให้นํา้พระทยัของพระเจ้า

เป็นสิ่งท่ีสลบัซบัซ้อนเกินจําเป็น   หากเราเพียงแคทํ่าตามสิ่งท่ีพระคมัภีร์บอกให้ทํา พวกเราสว่นใหญ่

ก็คงแทบไมเ่หลือเวลาให้มากงัวลกบันํา้พระทยัพระเจ้าท่ีมีตอ่ชีวิตของเราอีก 5% ท่ีเหลือ 

ให้อธิบายวา่พระเจ้าทรงสําแดงแผนการของพระองค์ตอ่คริสเตียนแตล่ะคนตามเวลาของ

พระองค์ ไมใ่ชต่ามกําหนดเวลาท่ีบคุคลนัน้ได้ขอพระเจ้าเสมอไป  โดยปกตพิระเจ้าจะไมบ่อกเรา

ลว่งหน้าถึงสิ่งท่ีพระองค์ทรงต้องการให้เราทําในอีก 10 ปีข้างหน้า   หนนุใจผู้ เรียนให้วางแผน

ลว่งหน้า แตใ่ห้มีทา่ทีท่ียืดหยุ่นด้วย โดยตระหนกัวา่พระเจ้าทรงมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแผนการของเรา

เสมอ หากวา่พระองค์ทรงประสงค์จะทําเชน่นัน้   ดยูากอบ 4:13-16 
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15. ความม่ันใจส่วนตัวกับความสนใจส่วนตัว     (5-10 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 34-36)

ในขณะท่ีทา่นอภิปรายเร่ืองนํา้พระทยัพระเจ้านัน้ ทา่นอาจต้องสอนให้เนือ้หาครอบคลมุในหวัข้อ

เร่ืองความมัน่ใจสว่นตวั  หลายครัง้ท่ีพระวิญญาณบริสทุธ์ิทรงเตือนสตเิราในสิ่เฉพาะเจาะจงซึง่

พระองค์ไมท่รงต้องการให้เราทํา  ยกตวัอยา่งเชน่ บางคนมีความมัน่ใจสว่นตวัเก่ียวกบัการไมด่ื่ม

เหล้าไวน์ ไมไ่ปดภูาพยนตร์ ไมใ่สเ่สือ้ผ้าบางอยา่ง หรือเก่ียวกบัวิธีการใช้เงินของเขา   ความมัน่ใจ

สว่นตวัเหล่านีเ้ป็นสว่นสําคญัของนํา้พระทยัของพระเจ้าสําหรับบคุคลนัน้ๆ 

อีกวิธีหนึง่ในการบรรยายถึงความมัน่ใจสว่นตวัก็คือ  “ขอบเขตสว่นตวั”  ท่ีพระเจ้าประทานแก่

บคุคลนัน้  สอนประเด็นนีใ้ห้ชดัเจนในคูมื่อผู้ เรียน คือประเดน็ท่ีวา่พระเจ้าไมเ่คยให้ความมัน่ใจ

สว่นตวัแก่เรา ท่ีบอกวา่มนัจะไมอ่ะไรหากจะทําบางสิ่งซึง่พระบญัญตับิางข้อของพระเจ้าได้ห้ามไว้ 

ความมัน่ใจสว่นตวัจากพระเจ้าจะให้ขอบเขตตอ่เราซึง่เข้มงวดย่ิงกวา่บรรดาพระบญัญตัใิน 

พระคมัภีร์ 

เราแตล่ะคนต้องเคารพความมัน่ใจสว่นตวัของคนอ่ืนด้วย  และขณะเดียวกนัเราก็ต้องระวงัด้วย 

ท่ีจะไมย่ดัเยียดความมัน่ใจส่วนตวัของเราให้แก่คนอ่ืนๆ   อา่น 1 เปโตร 2:16 และสงัเกตดวู่านํา้

พระทยัของพระเจ้าเก่ียวพนักบัพระบญัญัตขิองพระองค์อยา่งไรบ้าง 

สําหรับคริสเตียนใหมแ่ล้ว ประเดน็ความมัน่ใจสว่นตวัจากพระเจ้ากบัความสนใจสว่นตวันัน้

สามารถสร้างความสบัสนให้เราได้   ชีใ้ห้เห็นว่าคริสเตียนหลายคนไมว่า่จะเป็นผู้ เยาว์หรือผู้ใหญ่ 

ตา่งก็ไมไ่ด้แยกแยะสองด้านนีอ้ยา่งชดัเจน 

ถ้ามีคนหนึง่ไมช่อบด่ืมกาแฟ นัน่ไมใ่ชค่วามมัน่ใจส่วนตวัท่ีมาจากพระเจ้า แตเ่ป็นแคร่สนิยม

สว่นตวัสําหรับสิ่งท่ีเขาชอบด่ืม  ไมเ่ป็นอะไรท่ีจะไมช่อบด่ืมกาแฟ แตน่ัน่ก็ไมไ่ด้หมายความโดย

อตัโนมตัวิ่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานรสนิยมแบบนัน้ให้กบับคุคลนัน้ 

ขอผู้สอนช่วยทําให้ผู้ เรียนไม่ตกลงไปในกบัดกัของการอภิปรายเก่ียวกบักฏเกณฑ์ทัง้หลายของ

ความมัน่ใจสว่นตวันี ้ ให้เน้นยํา้วา่น่ีเป็นความมัน่ใจสว่นบคุคลเท่านัน้ 

16.  การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-15 นาที)

สําหรับการประยกุต์ใช้นีใ้ห้เน้นไปท่ีเร่ืองการเช่ือพระบญัญตัขิองพระเจ้าเป็นสําคญั ขณะ 

เดียวกนัให้หนนุใจผู้ เรียนให้แยกแยะพระบญัญัตข้ิอหนึง่ท่ีสมัพนัธ์กบัด้านใดด้านหนึง่ในชีวิตท่ี 

พวกเขาต้องการเตบิโตขึน้   และถ้าสามารถเร่ิมต้นได้ท่ีหนึง่ในสองของพระบญัญัตข้ิอใหญ่ท่ีสดุก็ 

จะเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีดี 
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หนนุใจผู้ เรียนให้ใช้เวลาค้นหาหลกัการเบือ้งหลงัของพระบญัญตัแิตล่ะพระบญัญัต ิ เม่ือต้อง

เผชิญกบัสถานการณ์ท่ีเราไมรู้่วา่จะทําอยา่งไรกบัสถานการณ์ท่ีกําลงัเผชิญ เพราะไม่มีพระบญัญตัิ

ข้อใดกลา่วแบบเจาะจงกบัสถานการณ์นัน้ๆ  เราจําเป็นต้องกําหนดวา่หลกัการใดของพระเจ้าท่ีจะ

ชว่ยให้เราสามารถเลือกการตอบสนองท่ีเหมาะสมได้   เตือนให้ผู้ เรียนระลึกไว้เสมอว่าเรามี 

พระวิญญาณบริสทุธ์ิเป็นผู้ นําทางของเรา   เราจําเป็นต้องไวตอ่จิตสํานกึผิดชอบของเรา เพราะ 

พระเจ้าตรัสกบัเราผา่นทางจิตสํานกึนีด้้วย 

17.  การบ้าน

ก. ให้แบบทดสอบยอ่ยจากพระธรรมยอห์น 13:34-35 ในชว่งท้ายของคาบเรียน 

ยอห์น 13:34-35 ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971 

เราให้บัญญัตใิหม่ไว้แก่เจ้าทัง้หลาย คือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน  เรารักเจ้าทัง้หลาย

มาแล้วอย่างไร เจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนัน้ 35 ถ้าเจ้าทัง้หลายรักกันและกัน 

ดังนีแ้หละคนทัง้ปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทัง้หลายเป็นสาวกของเรา 

ข. ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 4 “การสํารวจพระบญัญติัหน่ึงข้อ”  (กรณีท่ีทา่นได้ใช้รายงานเลม่นี ้

กบับทเรียนของวนันี)้ 

ค. ให้ผู้ เรียนอ่านบทเรียนท่ี 4 และ 5 ในคูมื่อผู้ เรียนเพ่ือเตรียมตวัสําหรับคาบเรียนถดัไป 

18.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือใช้ปรับปรุงบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?     

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     
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บทเรียนที่ 4 

ผลดีจากการเช่ือฟังพระเจ้า 

1.  หลักความจริงจากพระคัมภีร์

เราต้องใคร่ครวญอยา่งระมดัระวงัถึงผลตา่งๆ จากการเช่ือฟังและไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าสําหรับแตล่ะ

ประสบการณ์ในประจําวนั 

2.  ข้อพระธรรมหลัก: สุภาษิต 13:13 (ฉบับสมาคมพระคริสตธรรม TH1971)

บคุคลผู้ดหูมิ่นพระวจนะ นําการทําลายมาถึงตนเอง แตบ่คุคลผู้นบัถือพระบญัญัตจิะได้รับ

บําเหน็จ 

3.  การอ้างอิงคู่มือผู้เรียน

บทนีจ้ะสอนควบคูไ่ปกบับทเรียนท่ี 4 และ 5 ในคูมื่อผู้ เรียน รวมถึงโครงการท่ี 3 “ผลลพัธ์ของการ

เชื่อฟังและการไม่เชื่อฟัง”  และโครงการท่ี 4 “การสํารวจพระบญัญติัหน่ึงข้อ”  ในสมดุบนัทึกโครงการ

ด้วย 

4.  เตรียมความพร้อมก่อนเรียน     (5-10 นาที)

ให้ทา่นเลือกหนึง่ในสองกิจกรรมด้านลา่งนีเ้พ่ือใช้ในการแนะนําบทเรียน 

ก.  ถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้า 

ให้ผู้ เรียนแตล่ะคนเขียนแสดงความคิดเห็นของเขาจากประโยคท่ีได้ให้ไว้ด้านลา่งนี ้เพ่ือทําให้

ประโยคเหลา่นีส้มบรูณ์ 

(1)  ถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้า น่ีคือวิธีท่ีข้าพเจ้าจะให้รางวลัแก่คนท่ีเช่ือฟังข้าพเจ้า 

(2)  ถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้า น่ีคือวิธีท่ีข้าพเจ้าจะลงโทษคนบาป (คนท่ีเป็นคริสเตียน) 

ท่ีไมเ่ช่ือฟังข้าพเจ้า 

(3)  ถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้า น่ีคือวิธีท่ีข้าพเจ้าจะลงโทษ (คริสเตียน) เม่ือพวกเขาไมเ่ช่ือ

ฟังข้าพเจ้า 

(4) ถ้าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้า น่ีคือวิธีท่ีข้าพเจ้าจะใช้เพ่ือเกลีย้กลอ่มให้คนยอมเช่ือฟัง

ข้าพเจ้า 
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หลงัจากท่ีผู้ เรียนได้เขียนความคดิเห็นของพวกเขาเสร็จแล้ว ให้ผู้ เรียนแบง่ปันความคิดเห็น

เหลา่นัน้ในชัน้เรียน  จดุประสงค์หลกัของกิจกรรมนี ้คือเพ่ือเน้นความสนใจของเราไปท่ีหวัข้อท่ีจะ

เรียนในวนันี ้  ดงันัน้เราจงึไม่เน้น “สิ่งท่ีถกูหรือผิด” จากคําตอบเหลา่นี ้

ข.  การเป็นตาํรวจให้กับพระเจ้า 

ให้ผู้ เรียนสองหรือสามคนมาเลน่ละครสัน้เร่ืองนี ้หรือถ่ายวีดโิอฉากละครตลกนีไ้ว้ลว่งหน้า 

หลงัจากนัน้ให้นําการแสดงนีม้าเปิดให้ผู้ เรียนดใูนชว่งต้นของคาบเรียน   ให้ผู้ เรียนหนึ่งหรือสองคน

แนะนําตวัวา่กําลงัทําหน้าท่ีเป็นตํารวจให้กบัพระเจ้า 

ในฐานะตํารวจ พวกเขามีความรับผิดชอบท่ีจะมองหาคนท่ีสมควรจะได้รับรางวลัสําหรับการเช่ือ

ฟังท่ีพวกเขามีตอ่พระบญัญัตขิองพระเจ้า   นอกจากนีพ้วกเขายงัได้รับหน้าท่ีไลจ่บัคนท่ีไมเ่ช่ือฟัง 

พระบญัญตัขิองพระเจ้าและรายงานเร่ืองนีต้อ่พระเจ้าด้วย   พวกเขายงัต้องลงวินยับคุคลท่ีไมเ่ช่ือฟัง 

ตามแตม่าตรฐานท่ีพระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ 

ให้ตํารวจเหลา่นีเ้ลา่ประสบการณ์หลายๆ อยา่งท่ีพวกเขาเพิ่งได้เจอลา่สดุนี ้

5.  ทาํรายการแสดงผลจากการเช่ือฟัง และการไม่เช่ือฟังพระเจ้า     (10-15 นาที)

ให้ทํารายการแสดงผลสองประเภทไว้บนกระดานหรือลงบนกระดาษแข็งแผ่นใหญ่   โดยเขียน

ผลตา่งๆ จากการเช่ือฟังพระเจ้าไว้ข้างหนึง่  และเขียนผลตา่งๆ จากการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าไว้อีกข้าง

หนึง่  ให้ผู้ เรียนทัง้ชัน้ทํากิจกรรมนีร่้วมกนัเป็นกลุม่ใหญ่กลุม่เดียว โดยมอบหมายให้ผู้ เรียนคนหนึง่ทํา

หน้าท่ีเขียนผลตา่งๆ ลงบนกระดานหรือกระดาษแขง่แผน่ใหญ่นัน้ 

หรือแบง่ชัน้เรียนออกเป็นสองกลุม่ และให้กระดาษแข็งสองแผน่ใหญ่กบัปากกามาร์กเกอร์ให้แก่

แตล่ะกลุม่ และให้แตล่ะกลุม่เขียนผลจากการเช่ือฟังและไมเ่ช่ือฟังลงบนกระดาษแข็งนัน้ 

ให้ผู้ เรียนใสข้่อพระคมัภีร์ประกอบสําหรับผลแตล่ะอยา่งท่ีได้เขียนลงในรายการ ผู้ เรียนสามารถ

ใช้คําตอบตา่งๆ ของตนเองจากโครงการท่ี 3 ของสมดุบนัทกึโครงการได้  

แล้วให้แตล่ะกลุม่รายงานในชัน้เรียนถึงสิ่งท่ีได้ค้นพบ   ทัง้สองรายการนีจ้ะบรรจผุลตา่งๆ 

มากมายท่ีมีความแตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชิง ย่ิงท่านอภิปรายเร่ืองนีม้ากเท่าไหร่ ทา่นก็จะย่ิงเห็นได้ชดั

มากขึน้เทา่นัน้ วา่การเช่ือฟังพระเจ้านัน้เป็นสิ่งท่ีสมเหตสุมผล   ผลทัง้หลายจากการเช่ือฟังพระเจ้า

จะพิสจูน์ให้เห็นเสมอวา่ดีกว่าผลจากการไมเ่ช่ือฟังพระองค์ 

ขณะท่ีสรุปการอภิปรายนี ้ให้ยํา้ด้วยวา่หลายครัง้เราล้มเหลวในการสงัเกตผลกระทบมากมายท่ี

เกิดจากการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังของเรา ให้ผู้ เรียนศกึษาหน้าท่ี 37-38 ของคูมื่อผู้ เรียน และ
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ชีใ้ห้เห็นวา่คนเหลา่นีไ้ด้รับผลกระทบอยา่งไรจากการกระทําตา่งๆ ของเขา ทัง้ผลจากการเช่ือฟังและ

ผลจากการไมเ่ช่ือฟัง 

6.  สาํรวจบางกรณีในพระคัมภีร์เก่ียวกับการเช่ือฟังและการไม่เช่ือฟังพระเจ้า   (5-10 นาที)

ในคูมื่อผู้ เรียนมีการสํารวจตวัอยา่งเร่ืองราวของการเช่ือฟังพระเจ้าซึง่เป็นกรณีของโยเซฟ และ

ชดัรัค เมชาค และเอเบดเนโก (ดหูน้าท่ี 38-39) ทา่นอาจต้องกลบัไปทบทวนตวัอยา่งเหลา่นีเ้พ่ือชว่ย

ให้ผู้ เรียนเห็นผลลพัธ์ของการเช่ือฟังพระเจ้าชดัเจนมากขึน้ 

ในคูมื่อผู้ เรียนยงัมีตวัอยา่งร่วมสมยัของไบรอนัท่ีเช่ือฟังพระเจ้า (ดหูน้าท่ี 39-40)   เน้นยํา้ในชัน้

เรียนวนันีว้า่ พระเจ้าทรงเห็นการกระทําตา่งๆของเรา ไมว่่าจะเป็นการกระทําท่ีเช่ือฟังและไมเ่ช่ือฟัง 

พระองค์ทรงสญัญาในเฉลยธรรมบญัญตัิ 11:26-28 วา่จะทรงอวยพรเราหรือลงโทษเราสําหรับการ

กระทําเหลา่นัน้ด้วย 

บทท่ี 5 ของคูมื่อผู้ เรียน มีพระคมัภีร์บางตอนท่ีกล่าวถึงการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้าเพ่ือเป็นตวัอยา่งแก่

เรา พระคมัภีร์ในตอนเหล่านัน้ คือเร่ืองราวของอาดมัและเอวาในสวนเอเดน และเร่ืองราวกษัตริย์ 

ดาวิดกบันางบทัเชบา (ดหูน้าท่ี 43-44) 

ยงัมีตวัอยา่งจากพระคมัภีร์เลม่อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีพดูถึงการเช่ือฟังพระเจ้าและการไมเ่ช่ือฟัง

พระองค์ซึง่สามารถนํามาใช้กบับทเรียนนีไ้ด้   ดท่ีูหน้าท่ี 40-41 ให้ศกึษาข้อพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆ ท่ีได้

ให้ไว้ซึง่พดูถึงผลของการเช่ือฟัง และในหน้าท่ี 49 ให้ศกึษาข้อพระคมัภีร์ตอนอ่ืนๆท่ีได้ให้ไว้ซึง่พดูถึง

ผลของการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า 

เน้นยํา้ให้ผู้ เรียนเห็นความสําคญัของคําถามท่ีวา่  “เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการเช่ือฟังและการ

ไมเ่ช่ือฟังของคนอ่ืน?”  การเรียนรู้จากความสําเร็จและความล้มเหลวของคนอ่ืนเป็นสิ่งท่ีสําคญัมาก

พอๆกบัการท่ีเราจะมาเรียนรู้ด้วยตวัเองจากประสบการณ์ของเราเทา่นัน้ 

7.  ครอบคลุมหัวข้อ ข. “ส่ีประเดน็หลักเก่ียวกับการไม่เช่ือฟัง”

(5-10 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 44-49) 

ในคูมื่อผู้ เรียนหน้าท่ี 44-49 ได้มีการอภิปรายถึงส่ีประเดน็หลกัเก่ียวกบัการไมเ่ช่ือฟัง ดงันี ้

1. ผลลพัธ์ตามธรรมชาติ 

2. การลงวินยั

3. การลงโทษ

4. การแก้แค้น
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ทา่นอาจต้องมอบหมายงานแตล่ะประเดน็ในส่ีประเดน็หลกันีแ้ก่ผู้ เรียนก่อน ก่อนท่ีคาบเรียนนีจ้ะ

เร่ิมขึน้ และให้พวกเขานําเสนองานนีแ้บบคร่าวๆ ในชัน้เรียน   ผู้ เรียนควรเอาตวัอย่างทัง้ในปัจจบุนั

และในพระคมัภีร์ซึง่จะทําให้เห็นภาพชดัขึน้เก่ียวกบัประเดน็หลกัแตล่ะประเดน็ท่ีได้ศกึษา 

ประเดน็แรกท่ีพดูถึงผลตามธรรมชาตนิัน้เป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องโดยตรงทัง้กบัการเช่ือฟังพระเจ้าและ

การไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า   สว่นอีกสามประเด็นนัน้จะเก่ียวข้องเฉพาะการไมเ่ช่ือฟังเทา่นัน้ 

ขณะท่ีทําการศกึษาเนือ้หาเร่ือง “การลงโทษ”  ให้อธิบายคร่าวๆ ด้วยวา่ในคาบเรียนนี ้เราจะให้

ความหมาย เก่ียวกบัการลงโทษแคบลง  และแยกแยะออกจากการลงวินยั  อยา่งไรก็ตามทัง้ในยคุ

สมยัของพระคมัภีร์ และในยคุปัจจบุนั คําวา่ลงโทษนัน้ บอ่ยครัง้มกัถกูใช้ร่วมกบัความหมายท่ีกว้าง

มากซึง่รวมเอาแนวความคิดของการลงวินยัดงัท่ีได้นําเสนอแล้วในบทนีร่้วมด้วย 

ขณะท่ีทา่นสรุปสว่นนีข้องบท ผู้สอนต้องแน่ใจก่อนวา่ผู้ เรียนเข้าใจถึงความแตกตา่งระหวา่งส่ี

ประเดน็หลกันี ้ซึง่ทัง้หมดเก่ียวข้องกบัผลลพัธ์ของการไมเ่ช่ือฟัง 

ขณะท่ีอภิปรายทัง้ส่ีประเดน็หลกันี ้ พยายามยกตวัอย่างท่ีเก่ียวข้องกบัแตล่ะประเดน็และส่ี

ประเดน็หลกันีเ้ก่ียวข้องกบัการเช่ือฟัง และไมเ่ช่ือฟังพระองค์อยา่งไรบ้าง   ชีใ้ห้เห็นด้วยวา่การ

ลงโทษหรือการลงวินยัท่ีพระเจ้าทํานัน้เป็นสิ่งท่ียตุธิรรมเสมอ  เพราะวา่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแหง่

ความยตุธิรรม   เม่ือเราไมเ่ช่ือฟังพระบญัญตัขิองพระเจ้า พระเจ้าจะทรงแสดงความยตุธิรรมของ

พระองค์กบัเราผา่นการตีสอนนัน้ 

8.  ครอบคลุมหัวข้อ ค. “พระเจ้าทรงมีท่าทีอย่างไรต่อคนท่ีไม่เช่ือฟังพระบัญญัตขิองพระองค์?”

(5-15 นาที คู่มือผู้เรียนหน้าท่ี 50-53) 

ในคูมื่อผู้ เรียนมีข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการตอบสนอง 5 ประการท่ีมีตอ่คําถามนีก่้อนท่ีจะเข้าสู่

การอภิปรายในเร่ืองนี ้ให้ถามคําถามใน หวัข้อ ค. นีก้บัผู้ เรียนและฟังคําตอบของพวกเขา 

บางทีผู้ เรียนอาจมีความเข้าใจท่ีแตกตา่งกนัอยา่งกว้างขวางตอ่ประเดน็นี ้ทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

เบือ้งหลงัชีวิตของพวกเขา  พยายามอยา่ให้การอภิปรายนนีเ้ป็นแคเ่พียงการอภิปรายในด้านทฤษฎี

หรือเป็นศาสนศาสตร์เท่านัน้ แตจ่งทําให้ประเด็นนีเ้ป็นจริงในเชิงปฏิบตั ิและยกตวัอย่างจากชีวิตจริง

ไมว่า่จะเป็นเร่ืองจริงจากปัจจบุนันี ้หรือในสมยัพระคมัภีร์เพ่ือเป็นการเน้นถึงการปฏิบตันีิ ้

ขณะท่ีกําลงัอภิปราย ให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจถึงความสําคญัของการมีทา่ทีอยา่งเดียวกนักบัท่ี

พระเจ้าทรงมีตอ่ความบาป   หมายความวา่เราต้องมีความตัง้ใจอยากเปล่ียนความคิดของเราท่ีมีตอ่

กิจกรรมบางอยา่งซึง่เป็นความบาป   ชีวิตในอดีตของผู้ เรียนอาจมองไมเ่ห็นอนัตรายจากการมีสว่น
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ร่วมในกิจกรรมเหล่านี ้ แตเ่ด๋ียวนีผู้้ เรียนได้เลือกท่ีจะเช่ือฟังพระเจ้า  ผู้ เรียนจําต้องดกิูจกรรมซึง่เป็น

ความบาปเหล่านีด้้วยมมุมองของพระเจ้า 

คําถามท่ีวา่พระเยซูจะทรงทําอยา่งไร (ในสถานการณ์นี)้ ดจูะเป็นสิ่งท่ีตรงกบัประเดน็นีม้าก

ทีเดียว 

9.  ใช้เวลาอภปิรายถงึความเก่ียวพันกันระหว่างพระเมตตาของพระเจ้ากับความยุตธิรรมของ

พระองค์ 

ให้อธิบายถึงความเก่ียวพนันี ้ดงันี ้  ถ้ามีคนหนึง่ทําบาป และปฏิเสธไมย่อมรับหรือสารภาพบาป 

พระเจ้าจะทรงตอบสนองด้วยความยตุธิรรมคือให้บคุคลนัน้ถกูลงวินยัตามท่ีเขาหรือเธอสมควรจะ

ได้รับ   แตถ้่าบคุคลนัน้ได้ทําบาปและยอมรับ และสารภาพบาปนัน้ตอ่พระเจ้า บอ่ยครัง้พระเจ้าจะ

ตอบสนองด้วยความเมตตา   เม่ือพระเจ้าทรงตอบสนองด้วยความเมตตา บอ่ยครัง้พระองค์จะ

ประทาน  “คําพิพากษาท่ีเบาลง” ตอ่การกระทําท่ีไมเ่ช่ือฟังนี ้

ประเดน็นีเ้ป็นสิ่งท่ีเห็นได้ชดัจากชีวิตของกษัตริย์ดาวิดและของซาอลูในพระคมัภีร์เดมิ    

ซาอลูปฏิเสธไมส่ารภาพความบาปของเขา และพระเจ้าได้ทรงจดัการกบัทา่นอย่างหนกัหนว่ง  ส่วน

ดาวิดในขณะท่ีท่านเป็นกษัตริย์มาหลายปี ท่านได้ทําบาปท่ีเลวร้ายมากย่ิงกวา่ซาอลู (เม่ือมองจาก

มมุมองของมนษุย์)  แตด่าวิดได้สารภาพบาปของตนเองเสมอ และบอ่ยครัง้พระเจ้าได้ทรงสําแดง

ความเมตตาตอ่ทา่น 

ครัง้หนึง่ดาวิดได้อดอาหารและอธิษฐานใน 2 ซามเูอล 12 เพ่ือทารกนัน้ จนกระทัง่ลกูนัน้ตาย   

ภายหลงัดาวิดได้บอกกบัผู้ รับใช้ของพระองค์วา่ท่ีท่านทําเชน่นัน้เพราะทา่นคดิว่าพระเจ้าอาจทรง 

พระเมตตาตอ่พระองค์และไว้ชีวิตเดก็นัน้ก็ได้   ดาวิดรู้ถึงพระเมตตาของพระเจ้า และเรียนรู้ถึง

ความสมัพนัธ์ของพระเมตตานีก้บัการสารภาพท่ีสตัย์ซ่ือ 

ถ้าคนๆ หนึง่ปฏิเสธไมส่ารภาพบาปของตน ก็เป็นได้วา่พระเมตตาคณุของพระเจ้าเองก็ไมอ่าจ

เปล่ียนทา่ทีของคนๆ นัน้ได้   แตก่ารลงวินยัและการลงโทษของพระเจ้าอาจนําบคุคลนัน้ให้ไปถึงจดุท่ี

เขามีความพร้อมท่ีจะสารภาพบาปของตนก็ได้   ยอห์น 3:18-21 ชีใ้ห้เห็นวา่ชะตากรรมของบคุคลท่ี

ปฏิเสธไมส่ารภาพบาปของตน และผู้ ท่ีวางใจในพระเยซูนัน้เป็นอยา่งไร 
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10. โครงการท่ี 4 “การสํารวจพระบัญญัตหิน่ึงข้อ”     (10-15 นาที)

โครงการท่ี 4 ในสมดุบนัทกึโครงการสามารถนํามาใช้กบัสว่นนีข้องบทเรียนได้ให้ผู้ เรียนหลายคน

แบง่ปันถึงสิ่งท่ีพวกเขาได้รับจากการทําโครงการนี ้  ทา่นอาจต้องเน้นถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ทนัที ซึง่เป็น

ผลจากการเช่ือฟังหรือการไมเ่ช่ือฟังตอ่ผู้ ท่ีมีสิทธิอํานาจ   ทา่นอาจเล่าจากประสบการณ์สว่นตวั

ลา่สดุของคนอ่ืนเพ่ือใช้เป็นตวัอยา่งเก่ียวกบัผลลพัธ์จากการเช่ือฟังและการไมเ่ช่ือฟังนี ้

11. การประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนตัว     (5-10 นาที)

ก. การประยกุต์ใช้กบัชีวิตสว่นตวัจากบทเรียนนี ้ คือ ให้ท้าทายผู้ เรียนให้เช่ือฟังพระเจ้า

ตลอดเวลา   หนนุใจให้พวกเขามองท่ีผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการเช่ือฟังพระเจ้า และพระพรตา่งๆ 

ท่ีพระองค์จะประทานให้แก่คนท่ีเช่ือฟังพระองค์   ให้ใช้สองรายการท่ีได้ทําไว้เม่ือเร่ิมต้น 

คาบเรียน เพ่ือช่วยให้พวกเขาสามาถจดจําถึงผลท่ีแตกตา่งระหวา่งสองรายการนัน้ 

ข. ให้ผู้ เรียนเขียนคําอธิษฐานขอบพระคณุพระเจ้าสําหรับการท่ีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าท่ีอดทน 

แสดงความรัก เป่ียมด้วยพระเมตตา และทรงยตุธิรรมหนนุใจให้พวกเขาแสวงหาความ

ชว่ยเหลือและกําลงัจากพระเจ้าเพ่ือจะสามารถกเช่ือฟังพระองค์ได้ในวนันี ้และในแตล่ะวนัท่ี

จะตามมา 

ค.  หนนุใจให้ผู้ เรียนเขียนบนัทกึถึงผลทัง้หลายทัง้จากชีวิตของพวกเขาเอง หรือจากชีวิตของ 

คนอ่ืนท่ีอยูร่อบข้างเขาเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ีมาจากการเช่ือฟังพระเจ้าและไมเ่ช่ือฟังพระองค์   

การบนัทกึเหลา่นีส้ามารถเป็นเคร่ืองเตือนความจําของเราในแตล่ะวนัได้เก่ียวกบัการเช่ือฟัง 

พระเจ้า ในขณะท่ีพวกเขาเผชิญกบัการทดลองให้ทําบาปโดยการไมเ่ช่ือฟังพระเจ้า 

12.  การบ้าน

ให้คะแนนกบัโครงการท่ี 3 “ผลลพัธ์ของการเชื่อฟังและการไม่เชื่อฟัง” และโครงการท่ี 4 

“การสํารวจพระบญัญติัหน่ึงข้อ” (หากวา่ทา่นยงัไมไ่ด้ให้) 

13.  การประเมินผล

กรุณาแสดงความคดิเห็นของทา่นเพ่ือใช้ปรับปรุงบทเรียนนีใ้ห้ดีขึน้

สว่นใดของบทเรียนนีท่ี้ใช้ได้ดีท่ีสดุ?     

สว่นใดบ้างท่ีทําให้ผู้ เรียนเข้าใจยากท่ีสดุ?     

เนือ้หาเร่ืองใดท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียน?     

4
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บทเรียนที่ 5 

การสอบ 

1.  แนะนําวิชาถัดไป

ก. แจกสมดุบนัทกึโครงการหรือโครงการใดๆ ซึง่ต้องทําให้เสร็จก่อนคาบเรียนครัง้แรกของวิชา

ถดัไปซึง่เราจะสอน 

ข. ให้ผู้ เรียนพลิกไปท่ีหน้าสดุท้ายในสมดุบนัทกึโครงการฉบบัใหม ่เขาจะเห็นหน้าซึง่มี รายการ

การบ้านในวิชาใหมนี่ ้ในด้านท้ายสดุของสมดุบนัทึกโครงการ บอกผู้ เรียนให้ทราบวนัท่ีทํา

แบบทดสอบย่อยแตล่ะครัง้  วนัสง่โครงการ และการสอบ 

ค. แจกคูมื่อผู้ เรียนฉบบัใหมแ่ละบอกเลขหน้าท่ีจะต้องอ่านก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนในคาบเรียนถดัไป 

2. ทาํการสอบวิชานี ้

3.  ถ้าหากท่านยังไม่ได้คืนแบบทดสอบย่อย  และโครงการต่างๆ ท่ีท่านได้ให้คะแนนเรียบร้อย

แล้ว ขอให้คืนทัง้หมดแก่ผู้เรียนในเวลานี ้

5
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ช่ือ   การเช่ือฟังพระเจ้า 

วันท่ี   การสอบ 

ชัน้    คะแนน 

ข้อสอบคาํถามถูกผิด  (ข้อละ 2 คะแนน ) 

คําแนะนํา: ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  X   หน้าข้อท่ีถูก 
ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  0   หน้าข้อท่ีผิด 

1. ________ พระบญัญติัขอ้ใหญ่ท่ีสุดในพระคมัภีร์บอกใหเ้รารักเพื่อนบา้นอยา่งเดียวกบัท่ีพระเจา้

ทรงรักเรา 

2. ________ การเช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้คือหน่ึงในส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีท่านสามารถจะทาํได ้

ในฐานะท่ีเป็นคริสเตียน 

3. ________ พระเจา้ทรงพระพิโรธต่อท่านทุกคร้ังท่ีท่านไม่เช่ือฟังพระบญัญติัขอ้หน่ึงขอ้ใด 

4. ________ ท่านอาจเช่ือฟังพระบญัญติัทั้งหมดของพระเจา้ได ้โดยท่ีท่านไม่ไดรั้กพระเจา้ 

5. ________ หน่ึงในส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดท่ีพระเจา้ทรงบอกเราใหก้ระทาํคือ รักพระองค ์

6. ________ พระเจา้ทรงรักเฉพาะคนท่ีเป็นคริสเตียนเท่านั้น 

7. ________ เพราะวา่ในพระคมัภีร์ไม่มีพระบญัญติัขอ้ใดท่ีกล่าววา่หา้มการสูบบุหร่ี ดงันั้นจึงไม่ 

เป็นอะไรถา้คริสเตียนจะสูบบุหร่ี 

8. ________ พระเจา้ทรงปรารถนาใหทุ้กคนมาเป็นคริสเตียน   

9. ________ วธีิเดียวท่ีทาํใหค้ริสเตียนสามารถเขา้ใจไดว้า่พระเจา้ทรงประสงคใ์หเ้ขาทาํอะไร คือ 

การท่ีพระเจา้ประทานหมายสาํคญัพิเศษแก่เขา 

10. _______ ถา้ท่านตอ้งการจะประสบผลสาํเร็จในการเช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้ คือ ท่านตอ้ง

รักบรรดาผูน้าํของท่าน  

11. _______ พระเจา้มิไดท้รงห่วงใยวา่ท่าทีของท่านจะเป็นอยา่งไร ทั้งหมดท่ีพระเจา้ทรงใส่ใจก็คือ

การท่ีท่านเช่ือฟังพระองค ์

12. _______ พระเจา้จะทรงลงโทษท่านทนัทีในทุกคร้ังท่ีท่านไม่เช่ือฟังพระบญัญติัของพระองค ์

13. _______ วธีิท่ีดีท่ีสุดในการแสดงใหพ้ระเจา้เห็นวา่ท่านรักพระองค ์คือ การเช่ือฟังพระบญัญติั

ของพระองค ์

14. _______ พระเจา้ทรงตอ้งการใหท้่านมีท่าทีต่างๆ เพื่อช่วยใหท้่านสามารถเช่ือฟังพระบญัญติั 

ของพระองคไ์ดโ้ดยง่าย 

15. _______ การเช่ือฟังพระบญัญติัทั้งหมดของพระเจา้เป็นส่ิงท่ีง่ายเสมอ 

16. _______ ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดสาํหรับท่านคือ แสดงความรักของพระเจา้ต่อคนอ่ืนมากกวา่การแสดง

ความรักของท่านต่อพระองค ์ 
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จงตอบว่าจริงหรือไม่จริง (ต่อ) 

17. _______ คริสเตียนในปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งเช่ือฟังเฉพาะพระบญัญติัของพระเจา้ท่ีมีในพระคมัภีร์

ใหม่เท่านั้น 

18. _______ เหตุผลท่ีดีท่ีสุดท่ีวา่ “ ทาํไมท่านจึงควรเช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้” คือ เพื่อท่านจะ

ไดไ้ม่ตอ้งตกนรก 

จงเลือกคําตอบทีถู่ก (ขอ้ละ 2 แนน)  

คาํสั่ง... จงเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุด โดยใส่พยญัชนะหนา้คาํตอบลงในช่องวา่งท่ีอยูห่นา้คาํถาม  

1.______ พระบญัญติัขอ้ใหญ่ท่ีสุดในพระคมัภีร์บอกวา่ ให.้.. 

    ก. รักเพื่อนบา้นของท่าน 

    ข. รักพระเจา้  

    ค. รักเพื่อนของท่าน 

2.______ ถา้มีคนหน่ึงมีท่าทีกบฏต่อพระเจา้ เขาตอ้งพยายามอยา่งท่ีสุดเพื่อพฒันาดา้น... 

    ก. ท่าทีท่ีสาํแดงความยาํเกรง 

    ข. ท่าทีแบบผูรั้บใช ้

    ค. ท่าทีท่ีสาํแดงความกตญั�ู 

    ง. ท่าทีท่ีสงบน่ิง 

3.______ แรงจูงใจท่ีดีท่ีสุดท่ีควรมีในขณะเช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้ คือ การเช่ือฟัง เพราะ

เหตุผลท่ีวา่... 

    ก. ท่านรักตนเอง 

    ข. ท่านเป็นคริสเตียน  

    ค. ท่านไม่ตอ้งการจะตกนรก 

จงตอบคําถามด้วยการบรรยายอย่างย่อๆ   

1. จงเขียนสามส่ิงท่ีท่านสามารถจะทาํได ้เพื่อแสดงถึงความรักของท่านท่ีมีต่อพระเจา้  

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน) 

ก.   

  

ข.   

  

ค.   
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2. จงอธิบายสองส่ิงท่ีท่านสามารถทาํไดเ้พือ่แสดงถึงท่าทีท่ีน่ิงสงบของท่านต่อพระเจา้  

(ขอ้ละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน) 

ก.   

  

ข.   

  

3. จงเขียนผลลพัธ์หา้ประการจากการเช่ือฟังพระเจา้พร้อมพระบญัญติัของพระองค ์     

(ขอ้ละ 2 คะแนนรวม 10 คะแนน) 

ก.   

ข.   

ค.   

ง.   

จ.   

4. จงเขียนผลลพัธ์หา้ประการจากการไม่เช่ือฟังพระเจา้พร้อมพระบญัญติัของพระองค ์  

(ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน) 

ก.   

ข.   

ค.   

ง.   

จ.   

5. ใหบ้อกหน่ึงส่ิงท่ีท่านไดน้าํมาปฏิบติัในสัปดาห์น้ีจากส่ิงท่ีท่านไดเ้รียนรู้ในวชิาน้ี   

(10 คะแนน) 
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6. จงเขียนขอ้ท่องจาํสองขอ้ท่ีไดใ้หไ้วส้าํหรับวชิาน้ี  (ขอ้ละ 6 คะแนน รวม 12 คะแนน) 
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การสอบ  

เฉลยคาํตอบ 

ตอนที ่1 

ข้อสอบทีต่อบว่าจริงหรือไม่จริง  
(ข้อละ 2 คะแนน) 
1.   0   ผดิ 

 

2.   X   ถูก 

 

3.   0   ผดิ 

4.   0   ผดิ 

5.   X   ถูก 

6.   0   ผดิ 

7.   0   ผดิ 

 

8.  X   ถูก 

9.  0   ผดิ 

 

10.   X   ถูก 

 

11.   0   ผดิ 

 

12.   0   ผดิ 

13.   X   ถูก 

 

14.   0   ผดิ 

 

15.   0   ผดิ 

16.   0   ผดิ 

 

ตอนที ่2 

17.   0   ผดิ 

 

18.   0   ผดิ 

ข้อสอบทีใ่ห้เลือกคําตอบ  
(ขอ้ละ 2 คะแนน) 

1. ข. 

2. ก. 

3. ข. 

ข้อสอบทีใ่ห้ตอบโดยย่อๆ   
 
1. ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 6 คะแนน 

คาํตอบท่ีน่าจะเป็นคือ... 

1. เช่ือฟังพระบญัญติัของพระเจา้ 

2. เช่ือฟังหลกัารเบ้ืองหลงัพระบญัญติัของ 

พระเจา้ 

3. ทาํตามนํ้าพระทยัพระเจา้ 
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การสอบ 

เฉลยคาํตอบ 

ตอนที ่3 

ข้อสอบอตันัย แบบทีใ่ห้ตอบโดยย่อๆ 

2.  ขอ้ละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน

คาํตอบท่ีน่าจะเป็น... 

1. ไวว้างใจพระเจา้

2. อยา่โตแ้ยง้กบัผูน้าํของท่าน

3. เตม็ใจท่ีจะเช่ือฟังพระเจา้ อยา่เรียกร้องคาํอธิบายตอบก่อนท่ีจะยอมเช่ือฟังพระองค ์

3.  ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน

คาํตอบของท่านเอง 

4. ขอ้ละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน

คาํตอบของท่านเอง 

ตอนที ่4 

5.  10 คะแนน

คาํตอบของท่านเอง 

6. ขอ้ท่องจาํ (ขอ้ละ 6 คะแนนรวม 12 คะแนน)

1.  มาระโก 12:30

2.  ยอห์น 13:34-35
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ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

ขอแสดงความยนิดีกับ 
______________________________________ 

ในการสําเร็จการศกึษาอย่างสมบรูณ์ตามข้อกําหนดทางวิชาการทกุประการของวิชา

เราชื่นชมในการอทุิศตนของทา่นตอ่การศกึษาในวิชานี ้และหวงัวา่ทา่นจะประสบความสําเร็จ

อยา่งตอ่เนื่องในการนําคําสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร์ที่ทา่นได้ศกึษาในวิชานีไ้ป

ประยกุต์ใช้ในชีวิตของทา่น

อาจารย์ผ้สูอน__________________________________________

วนัเดือนปี___________________________

การเช่ือฟังพระเจ้า

การเช่ือฟังพระเจ้า
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