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เสียงจาก
   บรรณาธิการ

 “หนังจนี” เป็นหนังท่ีผมชอบมากในสมยัเด็ก ๆ  จ�าได้ว่าหลงัเลกิเรยีนจะต้องรบีกลบับ้าน 
เพ่ือมาดูหนังจนีก�าลงัภายใน ดูเสรจ็ ตามประสาเด็ก ๆ  ก็จะเลยีนแบบหนัง ฝึกเคลด็ลบัวิชาสดุยอด 
ด้วยการเล่นต่อสู้กับพี่น้องและญาติ ๆ ที่อยู่ใกล้ ๆ บ้าน
 “พระคัมภร์ี” คือ สดุยอดเคลด็ลบัวิชาจากสวรรค์ท่ีน�ามาโดยพระเยซูเจ้า พระบุตรของ
พระเจา้ท่ีเผยแสดงพระประสงค์ของพระบดิา ซึง่ประกอบด้วยประสบการณช์วิีตแห่งความเชือ่ของ
บรรพบุรุษ จนมาถึงพระสญัญาท่ีเป็นจรงิในพระเยซูเจ้า และยงัต่อเน่ืองจนถงึปัจจบัุน อาศยัการน�า
ของพระจิตเจ้าท่ีมอบหมายให้พระศาสนจักร ผ่านทางคริสตชนได้น�าพระคัมภีร์ซ่ึงเป็นสุดยอด
เคล็ดลับจากสวรรค์ไปสร้างศิษย์แห่งอาณาจักรสวรรค์ต่อไป
 เน่ืองจากในปีน้ี พระสนัตะปาปาฟรงัซิสได้ประกาศให้เป็น “ปีพระวาจาของพระเจ้า” และ
ดังที่นักบุญเยโรมได้กล่าวไว้ว่า “เพราะการไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” ดังนั้น 
ครสิตชนจงึควรรูจ้กัพระคัมภร์ีให้มากท่ีสดุ ว่าพระคัมภร์ีไม่ใช่เพียงหนังสอื แต่เป็นพระประสงค์ของ
พระบิดาเพ่ือความสุขแท้ ไม่ใช่ส�าหรับคริสตชนเท่าน้ัน แต่เป็นค�าสอนท่ีมนุษย์ทุกคนสามารถ 
น�าไปปฏิบัติเพื่อพบความสุขแท้จริงในชีวิตได้
 ยิง่ฝึกฝน ยิง่ช�านาญ จะยิง่เหน็ผล ดังน้ัน พระคัมภร์ีไม่ควรจะถูกต้ังท้ิงไว้บนหิง้พระเท่าน้ัน 
แต่ควรถูกน�ามาอ่านส่วนตัวหรือพร้อมกันในครอบครัว โดยให้หวัหน้าครอบครวัเป็นผู้น�าในการอ่าน 
และท้าทายให้สมาชิกทุกคนร่วมกันปฏิบัติ เพราะสนัติสขุแท้จะพบไม่ได้จากท่ีไหน นอกจากการอ่าน 
และปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าเท่านั้น

          บอกอ j

d สารค�าสอน 4 c



บทเรียนที่ 1
ปีพระวาจาของพระเจ้า

z จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรู้และเข้าใจความหมายของ “ปีพระวาจาของพระเจ้า”

2. เพื่อให้ผู้เรยีนรักและตัง้ใจในการอ่านพระคัมภรี์ และฟังพระวาจาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

3. เพือ่ให้ผู้เรยีนน�าเรือ่งราวเกีย่วกบั “ปีพระวาจาของพระเจ้า” ไปบอกเล่าให้กับสมาชกิในครอบครวั

และเพื่อน ๆ ในโรงเรยีนได้รู้

z กจิกรรม

ด�าเนนิการ

 ผู้สอนจัดฉลองวันเกดิหรอืศาสนนามให้กับผู้เรยีนในชัน้เรยีน (ให้มกีารกล่าวค�าอวยพรและ 

ร้องเพลงส่งความสุข ผู้สอนอาจเตรยีมขนม และเครื่องดื่ม เพื่อสังสรรค์กันเล็กน้อย)

วเิคราะห์

1. ท�าไมเราจงึจดัฉลองวนัเกดิหรอืฉลองศาสนนาม (เป็นวนัทีพ่เิศษ, เป็นวนัส�ำคญัส�ำหรบัเรำแต่ละคน)

2. ในการจัดงานฉลองต้องจัดเตรียมอะไรบ้าง (ติดต่อเชิญเพื่อนหรือแขกมำร่วมงำน, จัดสถำนที ่

เตรยีมขนม, อำหำร, เครือ่งดืม่, ป้ำยชือ่งำน, เครือ่งดนตร,ี อำจเตรยีมเกมหรอืกจิกรรมสนกุ ๆ  ด้วย) 

3. มใีครเคยไปร่วมงานฉลองวัดบ้าง ไปที่ไหน จ�าได้หรอืไม่ (ให้ผู้เรยีนยกมอืตอบ)

4. “การฉลองวัด” เราฉลองอะไร (ฉลองกลุ่มครสิตชน, ชุมชนแห่งควำมเชื่อ, องค์อุปถัมภ์ของวัด)

5. การจัดงานฉลองวัดต้องมกีารเตรยีมอะไรบ้าง (ประชุมเตรยีมงำนระหว่ำงคุณพ่อเจ้ำอำวำสและ 

สภำภิบำลวัด, ท�ำโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์, เตรียมคนรับผิดชอบหน้ำที่ต่ำง ๆ, เตรียมสถำนที่ 

จัดดอกไม้, จัดเก้ำอี้, เครื่องเสยีง, ตดิป้ำย, ปักธง, มตีรวีำรเตรยีมจติใจ, เตรยีมอำหำร)

สรุป เราจัดงานฉลองวันเกิด ฉลองศาสนนาม ฉลองวัดหรือฉลองต่าง ๆ เพราะเป็นวันที่ 

มีความส�าคัญ มีที่มาที่ไป มีความหมาย เพื่อให้ผู้ร่วมฉลองได้คิดถึงเป็นพิเศษ ซึ่งก่อนการจัด 

การฉลองในแต่ละโอกาส ก็ต้องมกีารจดัเตรยีมสิ่งต่าง ๆ  ให้พร้อม เพื่อให้การฉลองนัน้มคีุณค่าและ

มคีวามหมายมากยิ่งขึ้นด้วย

z ค�าสอน

 1. ในปี ค.ศ. 2019 ครบรอบ 50 ปี ของการก่อตัง้สหพันธ์พระคัมภรี์คาทอลกิ (CBF) และ 

ปี ค.ศ. 2020 ครบรอบ 1,600 ปี มรณกรรมของนักบุญเยโรม ผู้แปลพระคัมภีร์คนส�าคัญ ผู้ได้

พยายามท�าให้พระคมัภรี์เข้าใจง่าย ด้วยภาษา “ธรรมดา” ทีช่าวบ้านใช้ในชวีติประจ�าวนั (ในสมยันัน้) 

เพื่อท�าให้พระวาจาของพระเจ้าที่บันทกึเป็นอักษรเข้าถงึทุกคนได้

d สารค�าสอน 5 c



  การครบรอบทั้ง 2 เหตุการณ์ส�าคัญนี้ ทางคณะกรรมการ

บริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก จึงเชิญชวนสมาชิกทั่วโลก 

ร่วมเฉลมิฉลอง “ปีพระวาจาของพระเจ้า” ตัง้แต่อาทติย์แรกของ

เทศกาลเตรยีมรับเสด็จพระครสิตเจ้า (วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019) 

ไปจนถงึวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 ฉลองนักบุญเยโรม

 2. สมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรงัซสิ ทรงออกสมณลขิติ Aperuit illis “พระองค์ทรงเปิดใจ 

ของพวกเขา”และทรงประกาศให้สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดาของทุก ๆ ปี เป็น “วันอาทติย์

แห่งพระวาจาของพระเจ้า” เริ่มครัง้แรกในวันอาทติย์ที่ 26 มกราคม 

ค.ศ. 2020 เพื่อให้สัตบุรุษเห็นคุณค่าแห่งพระวาจาของพระเจ้า และใน

วันอาทิตย์ที่พิเศษนี้จะมุ่งความส�าคัญไปยังการประกาศพระวาจาของ

พระเจ้า และเน้นให้เกยีรตพิระวาจาในบทเทศน์ เสนอให้มกีารแต่งตัง้ผูอ่้าน 

พระคัมภีร์ เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญของการประกาศพระวาจา 

ของพระเจ้าในพิธีกรรม ให้มีการอบรมสัตบุรุษซึ่งจ�าเป็นที่จะต้องเป็น 

ผู้ประกาศพระวาจา มีการมอบหนังสือพระคัมภีร์ หรือหนังสือศรัทธา

แก่สัตบุรุษส�าหรับการเรยีนรู้และการอ่าน เพื่อปลุกจติส�านกึในการสวด

ภาวนาและอ่านพระคัมภรี์ทุก ๆ วัน

 3. ในโอกาส “ปีพระวาจาของพระเจ้า” จงึเชญิชวนเราครสิตชนได้อ่านพระคมัภรี์ซึ่งบรรจุ

เรื่องราว เหตุการณ์ แบบอย่างความเชื่อและค�าสอนเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเรามนุษย์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติ “พระเจ้ำทรงเป็นผู้นพินธ์พระคัมภรี์โดยทรงดลใจผู้นพินธ์ที่เป็น

มนุษย์ พระองค์ทรงท�ำงำนในตัวเขำ และทรงใช้เขำ จงึท�ำให้ข้อเขยีนของเขำสอนควำมจรงิที่ช่วยให้

รอดพ้นโดยไม่ผดิหลง” (CCC ข้อ 136) และ“พระศำสนจักรแสดงควำมเคำรพต่อพระคัมภรี์เสมอมำ 

เช่นเดยีวกบัทีแ่สดงควำมเคำรพต่อพระกำยของพระครสิตเจ้ำ” ทัง้สองสิง่นี้หล่อเลี้ยงและควบคุมชวีติ 

คริสตชนทั้งหมด “พระวำจำของพระองค์เป็นโคมส่องทำงของข้ำพเจ้ำ เป็นแสงสว่ำงส่องทำงเดิน 

ให้ข้ำพเจ้ำ” (สดด. 119:105; เทยีบ อสย. 50:4) (CCC ข้อ 141)

 4. นักบุญเยโรม ผู้แปลพระคัมภรี์คนแรกเป็นภาษาละตนิ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารและเข้าใจ

กันได้ง่ายในสมัยนั้น ได้กล่าวว่า “เพราะการไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” 

ดังนั้น เราคริสตชนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ศิษย์พระคริสต์” จึงต้องหมั่นอ่านพระคัมภีร์ เพื่อจะได้รู้จัก

พระคริสตเจ้ามากยิ่ง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งน�าค�าสอน และแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้าไปปฏิบัติใน

ชวีติประจ�าวัน เพื่อให้เกดิผลดทีัง้ต่อตนเองและผู้อื่นได้ด้วย

z ปฏบิัติ

ก.ข้อควรจ�า

1. ปีพระวาจาของพระเจ้า เริ่มตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2019 ถงึวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2020 

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตัง้สหพันธ์พระคัมภรี์คาทอลกิ (CBF) และครบรอบ 1,600 ปี 

มรณกรรมของนักบุญเยโรม ผู้แปลพระคัมภรี์คนส�าคัญ 

d สารค�าสอน 6 c



2. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซสิ ทรงประกาศให้สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดาของทุก ๆ ปี 

เป็น “วันอาทติย์แห่งพระวาจาของพระเจ้า” 

3. พระเจ้าทรงเป็นผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ โดยทรงดลใจผู้นิพนธ์ที่เป็นมนุษย์ พระองค์ทรงท�างาน 

ในตัวเขาและทรงใช้เขา จึงท�าให้ข้อเขียนของเขาสอนความจริงที่ช่วยให้รอดพ้นโดยไม่ผิดหลง 

(CCC ข้อ 136)

4. เราครสิตชนต้องหมั่นอ่านพระคัมภรี์เพื่อจะได้รู้จักพระครสิตเจ้ามากยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อน�าค�าสอน 

และแบบอย่างของพระองค์ไปปฏบิัตใินชวีติประจ�าวัน

ข.กจิกรรม

e สวด “บทภาวนาปีพระวาจา” พร้อมกัน

e จัดวจนพธิกีรรมตัง้แท่นพระคัมภรี์ในชัน้เรยีน (สามารถขอแผ่นพับได้ที่คุณพ่อเจ้าอาวาสหรอื 

ดาวน์โหลดที่ http://www.thaiCatholiCBiBle.Com/main/index.php/322-news/year-

oF-the-word-oF-god/8821-BiBle-at-home

e ตดิโลโก้รณรงค์จดับอร์ดความรู้ “ปีพระวาจาของพระเจ้า” ในห้องเรยีน, หน้าห้องค�าสอนหรอื

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของวัดและโรงเรยีน

ค.การบ้าน

1. จัดมุมตัง้แท่นพระคัมภรี์ที่บ้าน และชวนสมาชกิในครอบครัวมาร่วมท�าวจนพธิกีรรมด้วยกัน

2. เริ่มอ่าน “หนังสอืกจิการอัครสาวก” วันละ 1 ตอน/เรื่อง จดบันทกึการอ่าน และท�าแบบฝึกหัด

3. ชวนสมาชกิในครอบครัวอ่านพระคัมภรี์ด้วยกันวันละ 1 เรื่อง หรอื 1 บท

บทภาวนาปีพระวาจา
 ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรักและความเมตตา พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงประทาน 
องค์พระวจนาตถ์ หรอืพระวาจาของพระองค์ เพื่อความรอดพ้นของมวลมนุษยชาตเิท่านัน้ 
แต่ยงัจารกึพระวาจาของพระองค์ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรในพระคมัภร์ี อาศยัการดลใจของ
องค์พระจติเจ้า เพื่อหล่อเลี้ยงจติวญิญาณของข้าพเจ้าทัง้หลายในโลกนี้อกีด้วย
 โปรดให้ข้าพเจ้าทัง้หลายดืม่ด�า่จากล�าธารแห่งความรอดพ้นนี้อย่างสม�า่เสมอ เหตวุ่า 
พระวาจาของพระองค์เปรียบเสมือนตะเกียงที่ส่องทางให้ข้าพเจ้าทั้งหลายด�าเนินอยู่ใน
หนทางแห่งความรอดพ้น
 โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุณค่าแห่งพระวาจาของพระองค์ส�าหรับการด�าเนิน
ชวีติในแต่ละวันตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางให้แก่ผู้ที่เป็นศษิย์ตดิตามพระองค์ เพื่อมใิห ้
พวกเขาหลงทาง แต่ด�าเนนิอยูใ่นแนวทางทีถ่กูต้อง ดงัทีพ่ระเยซเูจ้าตรสัไว้ว่า “เราคอืหนทาง 
ความจริง และชีวิต” ผู้ที่เอาใจใส่อ่านพระวาจาก็จะด�าเนินอยู่ในหนทางแห่งความจริงซึ่ง
จะน�าไปสู่ชวีตินริันดร
 โปรดให้คริสตชนไทยสนใจอ่านและศึกษาพระวาจาของพระองค์โดยสม�่าเสมอ 
และใช้พระวาจาของพระองค์เป็นแสงสว่างน�าทาง ในการอธษิฐานภาวนาในชวีติประจ�าวนั 
เพื่อจะได้ด�าเนินชีวิต “ชุมชนศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เสมอไป ทั้งนี้
อาศัยพระบารมพีระครสิตเจ้าของข้าพเจ้าทัง้หลาย อาแมน

พระสังฆราช วรีะ  อาภรณ์รัตน์
2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020

d สารค�าสอน 7 c



บทเรียนที่ 2 
พระคัมภีร์คืออะไร

z จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรู้และเข้าใจความหมายของพระคัมภรี์

2. เพื่อให้ผู้เรยีนมคีวามรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระคัมภรี์คาทอลกิ

3. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถใช้พระคัมภรี์ได้อย่างถูกต้อง

z กจิกรรม “ถูกหรอืผดิ”

อุปกรณ ์ 1. ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภรี์ (หน้า 12)

  2. กระดาษพมิพ์เครื่องหมาย p จ�านวนเท่ากลุ่มของผู้เรยีน

  3. กระดาษพมิพ์เครื่องหมาย o จ�านวนเท่ากลุ่มของผู้เรยีน

ด�าเนนิการ

1. ให้ผู้เรียนจับคู่หรือแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน และผู้สอนแจกกระดาษเครื่องหมาย p และ 

เครื่องหมาย o กลุ่มละ 1 ชุด

2. ผู้สอนถามค�าถามจากที่ให้มา เลอืก 10-15 ข้อ (ตามความเหมาะสมกับวัยของผู้เรยีน) ให้เวลา 

ผู้เรียนสักครู่หนึ่งในการปรึกษากันก่อนตอบ จากนั้นผู้สอนให้สัญญาณในการตอบโดยตัวแทน 

แต่ละกลุ่มยกป้ายเครื่องหมายในการตอบค�าถามพร้อม ๆ กัน เมื่อตอบถูก 1 ข้อเท่ากับ 1 คะแนน 

ผู้สอนบันทกึคะแนนของแต่ละกลุ่มด้วย

3. เมือ่ถามค�าถามจนครบทกุข้อแล้ว จงึเฉลยพร้อมกนั (ระหว่างการถามตอบยงัไม่มกีารเฉลยค�าตอบ) 

ส�าหรับเด็กโตในข้อที่ผดิ อาจให้เด็กบอกว่าเพราะเหตุใดถงึผดิ

4. ผู้สอนรวมคะแนน และเตรียมรางวัลเล็กน้อยให้กับกลุ่มที่มีคะแนนสูงสุด (หรือจะน�าไปรวมกับ

กจิกรรมท้ายบทเรยีนก็ได้)

วเิคราะห ์ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีน

1. ผู้เรยีนคดิว่าค�าถามในกจิกรรม “ถกูหรอืผดิ” ทีไ่ด้เล่นไปนัน้ยากหรอืง่าย (ยำก, ยำกบำงข้อ, ง่ำย)

2. ผู้เรยีนเคยได้ยนิค�าถามเหล่านี้มาก่อนหรอืไม่ หากเคย ได้ยนิจากที่ใด (เคยได้ยนิ - เรยีนค�ำสอน  

ร่วมมสิซำ ฯลฯ / ไม่เคย)

3. มคี�าถามข้อใดบ้างที่ผู้เรยีนไม่เคยได้ยนิเลย (ให้ผู้เรยีนช่วยกันตอบ)

4. ผู้เรยีนคดิว่าค�าตอบของค�าถามเหล่านี้มาจากไหน (พระคัมภรี์)

สรุป ค�าถามที่น�ามาใช้ในกจิกรรมนี้ ทัง้หมดมาจากเรื่องราวที่บันทกึอยู่ในพระคัมภรี์ หลายเรื่อง 

ผู้เรียนเคยได้ยิน ได้อ่านมาแล้ว และยังมีอีกหลายเรื่องที่ผู้เรียนไม่เคยรู้หรือไม่เคยได้ยินมาก่อน 

ในบทเรียนนี้จะพานักเรียนไปท�าความรู้จักกับ “พระคัมภีร์” และหนังสือมากมายที่ถูกรวบรวมอยู่

ในพระคัมภรี์นี้ว่ามหีนังสอือะไรบ้าง

d สารค�าสอน 8 c



z ค�าสอน

 1. ชีวิตในวัยเด็ก เรามักจะจ�าไม่ค่อยได้หรือจ�าได้ไม่หมด เราแต่ละคนจึงได้รับรู้เรื่องราว 

การเติบโตของตนเองผ่านทางการบอกเล่าของพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ หรือจากรูปภาพที่พ่อแม่

ได้ถ่ายเก็บไว้ เป็นการเรียนรู้ตัวตนของเราในอดีต หลายเรื่องที่ได้รับฟังก็เป็นพฤติกรรมน่ารัก ๆ  

ที่ค่อนข้างไปทางน่าอาย ซึ่งผู้ใหญ่จะน�ามาหยอกล้อกันให้เกิดรอยยิ้มเมื่อได้คิดถึง และส่วนใหญ่

เรากม็กัจะไม่เชือ่ว่าตนกระท�าพฤตกิรรมเหล่านี้ไปได้ เหมอืนหลายครัง้เรือ่งราวในอดตีทีเ่คยเกดิขึ้น 

ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบุคคลหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทกึไว้ผ่านตัวอักษรหรอืภาพถ่าย เราไม่สามารถ

รู้ได้เลยว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความจริงตามที่เราได้ศึกษาและเข้าใจหรือไม่ แต่มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง 

ที่รวบรวมและบันทกึเรื่องราวต่าง ๆ  ไว้มากมาย และครสิตชนเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านัน้เป็นความจรงิ 

นั่นก็คอืหนังสอื “พระคัมภรี์”

 2. พระคัมภีร์ คือ หนังสือที่บันทึกพระวาจาและ 

ค�าสั่งสอนที่พระเจ้าต้องการตรัสกับมนุษย์ มาจากค�าภาษากรกี

ว่า “BiBlia” แปลว่า “หนงัสอืหลายเล่ม” พระคัมภร์ีจงึเปรยีบเสมอืน

ห้องสมุดที่รวบรวมข้อเขยีนจากผู้เขยีนที่พระเจ้าทรงเลอืกสรร และ

ทรงใช้เขาให้เขียนด้วยก�าลังความสามารถของเขาเอง พร้อมกับ 

การดลใจจากพระจติเจ้า (เทยีบ CCC 106) เพื่อถ่ายทอดพระวาจา

ของพระเจ้าเป็นภาษาที่มนุษย์สามารถเข้าใจได้ (เทียบ CCC 109) 

โดยภาษาที่ใช้เขียนต้นฉบับของพระคัมภีร์มีอยู่ 3 ภาษาคือ ภาษา

ฮบีรู ภาษาอาราเมอกิ และภาษากรกี

 พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของพระคัมภรี์ จงึทรงเป็นจุดแบ่งพระคัมภรี์ออกเป็น 2 ภาค 

คอื ภาคพนัธสญัญาเดมิ บนัทกึเรือ่งราวตัง้แต่การสร้างโลก จนถงึประวัตศิาสตร์ของชาวอสิราเอล

ก่อนทีพ่ระเยซเูจ้าจะบงัเกดิ และภาคพนัธสญัญาใหม่ บนัทกึเรือ่งราวตัง้แต่การบงัเกดิของพระเยซเูจ้า 

ชีวิต ค�าสั่งสอน และภารกิจของพระองค์จนถึงการสานต่อภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายไว ้

ของบรรดาอคัรสาวก ดงันัน้ พระคมัภร์ีทัง้ 2 ภาคจงึช่วยส่งเสรมิกนัและกนัให้สมบูรณ์ “ให้พนัธสัญญำใหม่ 

ซ่อนอยู่ในพันธสัญญำเดิม และให้พันธสัญญำเดิมปรำกฎชัดในพันธสัญญำใหม่” (น.ออกัสติน) 

โดยมพีระวรสารทัง้ 4 เป็นหัวใจของพระคัมภรี์ทัง้หมด

 3. รายชื่อหนังสอืท่ี่ไีด้รับการรับรองจากพระศาสนจักรคาทอลกิมทีัง้หมด 73 เล่ม แบ่งเป็น

 1) ภาคพันธสัญญาเดมิ 46 เล่ม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื

P ปัญจบรรพ มี 5 เล่ม ได้แก่  ปฐมกาล  อพยพ  เลวีนิติ  กันดารวิถ ี

และเฉลยบัญญัติ

P ประกาศก ม ี21 เล่ม ได้แก่  โยชูวา  ผู้วนิจิฉัย  ซามูเอล ฉบับที่ 1 และ 2 

พงศ์กษัตรยิ์ ฉบับที่ 1 และ 2  อสิยาห์  เยเรมหี์  เอเสเคยีล  โฮเชยา  โยเอล 

อาโมส  โอบาดีย์  โยนาห์  มีคาห์  นาฮูม  ฮาบากุก  เศฟันยาห์  ฮักกัย   

เศคารยิาห์ และมาลาคี

d สารค�าสอน 9 c



P ข้อเขยีน ม ี13 เล่ม ได้แก่  เพลงสดุด ี สุภาษติ  โยบ  ดาเนยีล 

เอสรา  เนหะมหี์  พงศาวดาร ฉบับที่ 1 และ 2  เพลงซาโลมอน

เพลงคร�่าครวญ  นางรูธ  ปัญญาจารย์  และเอสเธอร์

P สารบบที่สอง มี 7 เล่ม ได้แก่ โทบิต  ยูดิธ  ปรีชาญาณ 

บุตรสริา  บารุค  มัคคาบ ีฉบับที่ 1 และ 2

โดยอักษรย่อชื่อหนังสอื จะใช้ 3 ตัวอักษร เช่น

  ปฐมกาล   ตัวย่อ ปฐก.

     ประกาศกซามูเอล ฉบับที่ 1  ตัวย่อ 1 ซมอ.

     ประกาศกโยนาห์  ตัวย่อ ยนา. เป็นต้น

 2) ภาคพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คอื

P พระวรสาร 4 เล่ม ได้แก่ มัทธวิ  มาระโก  ลูกา  และยอห์น

P กจิการอัครสาวก 1 เล่ม

P จดหมายของนกับญุเปาโล 13 ฉบบั ได้แก่ จดหมายถงึชาวโรม  ถงึชาวเธสะโลนกิา 

ฉบับที่ 1 และ 2  ถงึชาวโครนิธ์ ฉบับที่ 1 และ 2  ถงึชาวกาลาเทยี  ถงึชาวเอเฟซัส 

ถงึชาวฟีลปิปี  ถงึชาวโคโลส ี ถงึฟีเลโมน  ถงึทโิมธ ีฉบับที่ 1 และ 2  และถงึทติัส

P จดหมายถึงมวลคริสตชน 8 ฉบับ ได้แก่ จดหมายถึงชาวฮีบรู  จดหมายของ

นักบุญยากอบ  จดหมายของนักบุญเปโตร ฉบับที่ 1 และ 2  จดหมายของนักบุญ

ยอห์น ฉบับที่ 1, 2 และ 3  และจดหมายของนักบุญยูดา

P ววิรณ์ 1 เล่ม

โดยอักษรย่อชื่อหนังสอื จะใช้ 2 ตัวอักษร เช่น

 พระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญมัทธวิ   ตัวย่อ มธ.

 หนังสอืกจิการอัครสาวก     ตัวย่อ กจ.

 จดหมายของนักบุญเปาโลถงึชาวโครนิธ์ฉบับที่ 1  ตัวย่อ 1 คร. เป็นต้น

 4. หนังสือแต่ละเล่มใช้ตัวเลขในการแบ่งบท 

และข้อของแต่ละบท โดยมตีวัเลขอารบคิใหญ่ในเนื้อเรือ่ง 

เป็นเลขบท และตัวเลขอารบิคเล็กที่แขวนอยู่หน้า 

ข้อความเป็นเลขข้อ มตีวัอักษรภาษาองักฤษเลก็ทีแ่ขวน

อยู่หลังข้อความเพื่อแสดงว่ามีการอธิบายข้อความนั้น

อยู่ด้านล่างที่เรยีกว่า เชงิอรรถ

 เมื่อเราพบเห็นโค้ดพระคัมภรี์ อักษรย่อคอื

ชื่อหนังสอื ตัวเลขหลังอักษรย่อคอืตัวเลขของบท 

ตัวเลขหลังเครื่องหมายทวิภาค (:) คือตัวเลข

ของข้อเช่น มธ. 2:2-4 หมายถงึ พระวรสารตาม 

ค�าบอกเล่าของนักบุญมัทธวิ บทที่ 2 ข้อที่ 2 ถงึ 4

เลขบท

เชงิอรรถ

กรอบสฟี้า

เลขข้อ

d สารค�าสอน 10 c



ตัวเลขหลังเครื่องหมายจุลภาค (,) คอืข้ออื่นที่อยู่ในบทเดยีวกัน เช่น ลก. 4:5-10, 18-20 หมายถงึ 

พระวรสารตามค�าบอกเล่าของนกับญุลกูา บทที่ 4 ข้อที ่5 ถงึ 10 และข้อที ่18 ถงึ 20 ตวัเลขทีอ่ยู่หลงั 

เครื่องหมายอัฒภาค (;) คอืข้อความจากบทและข้ออื่นที่อ้างถงึ เช่น กจ. 6:8-11 ; 12:4-5 หมายถงึ 

หนังสอืกจิการอัครสาวก บทที่ 6 ข้อที่ 8 ถงึ 11 และ บทที่ 12 ข้อที่ 4 ถงึ 5 เป็นต้น

 5. ในฐานะที่เราเป็นครสิตชน เราจ�าเป็นจะต้องเรยีนรู้และเข้าใจความหมายของพระคัมภรี์

เพื่อเราจะสามารถอ่าน ศึกษาและใช้พระคัมภีร์ได้อย่างถูกต้อง และการอ่านศึกษาพระคัมภีร์นั้น 

จะท�าให้เราได้เข้าใจและใกล้ชดิกบัพระเจ้ามากยิง่ขึ้น นอกจากนี้ เรายงัมหีน้าที่เป็นธรรมทตูด้วยการ

เชญิชวนเพือ่น ๆ  มาอ่านพระคมัภรี์ด้วยกนั เพือ่เขาจะได้รู้จักพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าทรงรกัเขาด้วย

z ปฏบิัติ

ก.ข้อควรจ�า

1. พระคัมภรี์ คอื หนังสอืที่บันทกึพระวาจาและค�าสั่งสอนที่พระเจ้าต้องการตรัสกับมนุษย์

2. พระคัมภีร์จึงเปรียบเสมือนห้องสมุดที่รวบรวมข้อเขียนจากผู้เขียนที่พระเจ้าทรงเลือกสรร 

และทรงใช้เขาให้เขยีนด้วยก�าลัง ความสามารถของเขาเอง พร้อมกับการดลใจจากพระจติเจ้า

3. พระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของพระคัมภีร์ จึงทรงเป็นจุดแบ่งพระคัมภีร์ออกเป็น 2 ภาค 

คอื ภาคพนัธสญัญาเดมิ และภาคพนัธสญัญาใหม่ โดยมพีระวรสารทัง้ 4 เป็นหวัใจของพระคมัภรี์

ทัง้หมด

4. รายชือ่หนงัสอืท่ี่ไีด้รบัการรับรองจากพระศาสนจกัรคาทอลกิมทีัง้หมด 73 เล่ม แบ่งเป็น 2 ภาค 

คอื ภาคพันธสัญญาเดมิ 46 เล่ม และภาคพันธสัญญาใหม่ 27 เล่ม

5. เราจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้และเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์เพื่อเราจะสามารถอ่าน ศึกษา

และใช้พระคัมภรี์ได้อย่างถูกต้อง 

6. เรามหีน้าที่เป็นธรรมทูตด้วยการเชญิชวนเพื่อน ๆ  มาอ่านพระคัมภรี์ด้วยกัน เพื่อเขาจะได้รู้จัก

พระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาด้วย

ข.กจิกรรม

ผู้สอนสอนผู้เรียนเปิดพระคัมภีร์ เมื่อผู้เรียนเปิดคล่องแล้ว ให้ผู้เรียนจับคู่หรือเข้ากลุ่มเดิม 

เหมอืนในกจิกรรมเริ่ม โดยให้แข่งกนัเปิดพระคมัภรี์ตามโค้ดพระคมัภรี์ทีผู่้สอนก�าหนด แล้วสะสม

คะแนน (อาจรวมคะแนนจากทัง้ 2 กจิกรรมแล้วหาคู่หรอืกลุ่มทีม่คีะแนนสะสมสงูสดุ จงึได้รางวลั)

ค.การบ้าน

jส�าหรับเด็กเล็ก: ท�าใบงาน “เขยีนชื่อฉันหน่อย” หน้า 13

jส�าหรับเด็กโต: ท�าใบงาน “รู้จักฉันไหม” หน้า 14
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1. พระเจ้าทรงสร้างโลกโดยใช้เวลา 6 วนั (ปฐก. 1:14-19)

 ถูก
2. ในสมยัของโนอาห์ พระเจ้าทรงให้ฝนตกลงมาตลอด 
30 วัน 30 คนื (ปฐก. 7:4)

 ผดิ - ฝนตก 40 วัน 40 คนื
3. อับราฮัมมบีุตรชื่ออสิอัค (ปฐก. 16)

 ถูก
4. ยาโคบมบีุตรชายทัง้หมด 11 คน (ปฐก. 35:22-26)

 ผดิ - มบีุตรชายทัง้หมด 12 คน
5. โยเซฟเป็นบุตรคนที่ 10 ของยาโคบ (ปฐก. 35:22-26)

 ผดิ - เป็นบุตรคนที่ 11
6. โยเซฟถูกพีช่ายขายแล้วไปอยูท่ีอ่ยีปิต์ (ปฐก. 37:12-36)

 ถูก
7. โยเซฟมีน้องชายที่เกิดจากมารดาเดียวกันชื่อ 
เบนยามนิ (ปฐก. 43:29)

 ถูก
8. โมเสสถูกพี่สาวน�าใส่ตะกร้าแล้ววางไว้ริมแม่น�้า 
(อพย. 2:1-4)

 ถูก
9. โมเสสรับพระบัญญัติ 10 ประการที่ภูเขาโฮเรบ 
(อพย. 19:16-20:21)

 ผดิ - รับที่ภูเขาซนีาย
10. ดาวดิต่อสู้กบัโกลอิทั และชนะเขาได้ (1 ซมอ. 17:40-54)

 ถูก
11. โยนาห์อยู่ในท้องปลา 3 วัน 2 คนื (ยนา. 2:1)

 ผดิ - 3 วัน 3 คนื
12. พระเยซูเจ้าทรงบังเกดิที่เมอืงเบธเลเฮม (มธ. 2:1)

 ถูก
13. โหราจารย์เดินทางตามดวงดาวมาเฝ้าพระกุมาร
ที่บังเกดิมา (มธ. 2:9-10)

 ถูก
14. โหราจารย์น�าของมาถวายพระกุมารคือ ทองค�า 
เงนิ และก�ายาน (มธ. 2:11)

 ผดิ - ทองค�า ก�ายาน มดยอบ
15. นักบุญโยเซฟจงึพาครอบครัวหนกีษัตรยิ์เฮโรดไป
ยังนาซาเร็ธ (มธ. 2:13-15)

 ผดิ - หนไีปยังอยีปิต์
16. ยอห์นผู้ท�าพิธีล้างมาประกาศเทศน์สอนในถิ่น
ทุรกันดาร (มธ. 3:1)

 ถูก

17. หลังจากรับพธิลี้าง พระเยซูเจ้าทรงถูกมารผจญ 
3 ครัง้ (มธ. 4:11)

 ถูก
18. พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ 4 คนแรกคือ เปโตร 
อันดรูว์ ยากอบและยอห์น (มธ. 4:18-22)

 ถูก
19. ศิษย์ 4 คนแรกของพระเยซูเจ้ามีอาชีพเป็น 
ชาวประมง (มธ. 4:18-22)

 ถูก
20. มัทธวิมอีาชพีเป็นคนงานในสวนองุ่น (มธ. 9:9)

 ผดิ - เป็นคนเก็บภาษี
21. ยากอบเป็นศษิย์ที่จะทรยศพระเยซูเจ้า (มก. 3:19)

 ผดิ - ยูดาสเป็นผู้ทรยศพระเยซูเจ้า
22. พระเยซูเจ้าทรงทวีขนมปัง 5 ก้อน ปลา 3 ตัว 
เลี้ยงประชาชน นับผู้ชายได้ 5,000 คน (มก. 6:30-44)

 ผดิ -ปลา 2 ตัว
23. พระเยซูเจ้าทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์น 
ไปภาวนาที่สวนเกทเสมนดี้วย (มก.14:32-33)

 ถูก
24. เศคาริยาห์เป็นใบ้เพราะไม่เชื่อค�าของทูตสวรรค์
ที่กล่าวว่า “นางเอลีซาเบธจะตั้งครรภ์และให้ก�าเนิด
บุตรชาย” (ลก. 1:11-20)

 ถูก
25.ทูตสวรรค์ที่มาแจ้งการประสูตขิองพระเยซูเจ้าแก่
มารยี์ชื่อ ราฟาเอล (มธ. 1:26-27)

 ผดิ - ชื่อกาเบรยีล
26. พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนน�้าให้เป็นเหล้าองุ่นที่ 
เมอืงคานา (ยน. 2:1-10)

 ถูก
27. เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐาน
ภาวนา มีบุรุษ 2 คนมาสนทนากับพระองค์ด้วยคือ 
โมเสสและเอลชีา (ลก. 9:28-30)

 ผดิ - โมเสสและเอลยีา
28. ศกัเคยีส เป็นคนร่างเตี้ย เขาต้องปีนต้นไม้ เพือ่จะได้ 
มองเห็นพระเยซูเจ้า (ลก. 19:1-4)

 ถูก
29. พระเยซเูจ้าทรงท�านายว่าเปโตรจะปฏเิสธพระองค์ 
4 ครัง้ก่อนไก่ขัน (ลก. 22:31-34)

 ผดิ - 3 ครัง้
30. ยูดาสทรยศพระเยซูเจ้าโดยการขายพระองค์ให้
บรรดาสมณะเป็นเงนิ 40 เหรยีญ (มธ. 26:14-15)

 ผดิ - ขายไป 30 เหรยีญ

กจิกรรม “ถูกหรอืผดิ”
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มธ.

กจ.

2 ธส.

กท.

ยด.

ปฐก.

ยชว.

สภษ.

อมส. ยนา.

ดนล.

นรธ.

เขียนชื่อฉันหน่อย
ให้ผู้เรยีนเขยีนชื่อหนังสอืจากอักษรย่อเหล่านี้ให้ถูกต้อง

d สารค�าสอน 13 c



x ให้ผู้เรยีนเขยีนอักษรย่อจากชื่อหนังสอืเหล่านี้ให้ถูกต้อง

1. หนังสอืววิรณ์     อักษรย่อคอื ..................

2. หนังสอืประกาศกอสิยาห์    อักษรย่อคอื ..................

3. หนังสอืบุตรสริา     อักษรย่อคอื ..................

4. พระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญมาระโก อักษรย่อคอื ..................

5. หนังสอืประกาศกฮักกัย    อักษรย่อคอื ..................

6. หนังสอืมัคคาบ ีฉบับที่ 2    อักษรย่อคอื ..................

7. จดหมายของนักบุญยากอบ   อักษรย่อคอื ..................

8. จดหมายของนักบุญเปาโลถงึชาวกาลาเทยี อักษรย่อคอื ..................

9. หนังสอืเลวนีติิ     อักษรย่อคอื ..................

10. หนังสอืประกาศกเศฟันยาห์   อักษรย่อคอื ..................

x ให้ผู้เรยีนเขยีนชื่อหนังสอืจากอักษรย่อเหล่านี้ให้ถูกต้อง

1. 3 ยน. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

2. ฟป. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

3. กดว. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

4. ยอล. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

5. 1 พกษ. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

6. มคา. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

7. อฟ. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

8. ลก. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

9. ฟม. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

10. วนฉ. ชื่อเต็มคอื ................................................................................

Sรู้จักฉันไหม

d สารค�าสอน 14 c



มธ.

กจ.

2 ธส.

กท.

ยด.

ปฐก.

ยชว.

สภษ.

อมส. ยนา.

ดนล.

นรธ.

เขียนชื่อฉันหน่อย
ให้ผู้เรยีนเขยีนชื่อหนังสอืจากอักษรย่อเหล่านี้ให้ถูกต้อง

เฉลย

โยชูวา

ดาเนยีลกาลาเทยี

นางรูธ

ปฐมกาล

มัทธวิ

2 เธสะโลนกิา

อาโมส
โยนาห์

ยูดา

สุภาษติ

กจิการอัครสาวก

d สารค�าสอน 15 c



x ให้ผู้เรยีนเขยีนอักษรย่อจากชื่อหนังสอืเหล่านี้ให้ถูกต้อง

1. หนังสอืววิรณ์     อักษรย่อคอื     วว.      

2. หนังสอืประกาศกอสิยาห์    อักษรย่อคอื    อสย.     

3. หนังสอืบุตรสริา     อักษรย่อคอื    บสร.     

4. พระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญมาระโก อักษรย่อคอื     มก.      

5. หนังสอืประกาศกฮักกัย    อักษรย่อคอื    ฮกก.     

6. หนังสอืมัคคาบ ีฉบับที่ 2    อักษรย่อคอื   2 มคบ.   

7. จดหมายของนักบุญยากอบ   อักษรย่อคอื     ยก.      

8. จดหมายของนักบุญเปาโลถงึชาวกาลาเทยี อักษรย่อคอื     กท.      

9. หนังสอืเลวนีติิ     อักษรย่อคอื    ลนต.     

10. หนังสอืประกาศกเศฟันยาห์   อักษรย่อคอื    ศฟย.     

x ให้ผู้เรยีนเขยีนชื่อหนังสอืจากอักษรย่อเหล่านี้ให้ถูกต้อง

1. 3 ยน. ชื่อเต็มคอื          จดหมายของนักบุญยอห์น ฉบับที่ 3            

2. ฟป. ชื่อเต็มคอื       จดหมายของนักบุญเปาโลถงึชาวฟีลปิปี          

3. กดว. ชื่อเต็มคอื                    หนังสอืกันดารวถิ ี                       

4. ยอล. ชื่อเต็มคอื               หนังสอืประกาศกโยเอล                      

5. 1 พกษ. ชื่อเต็มคอื            หนังสอืพงษ์กษัตรยิ์ ฉบับที่ 1                   

6. มคา. ชื่อเต็มคอื               หนังสอืประกาศกมคีาห์                      

7. อฟ. ชื่อเต็มคอื       จดหมายของนักบุญเปาโลถงึชาวเอเฟซัส        

8. ลก. ชื่อเต็มคอื      พระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญลูกา        

9. ฟม. ชื่อเต็มคอื         จดหมายของนักบุญเปาโลถงึฟีเลโมน           

10. วนฉ. ชื่อเต็มคอื                     หนังสอืผู้วนิจิฉัย                         

Sรู้จักฉันไหมเฉลย

d สารค�าสอน 16 c



z จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิความสนใจและรักการอ่านพระคัมภรี์ เพื่อรู้จักพระเจ้ามากขึ้น

2. เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิความประทับใจถ้อยค�าในพระคัมภรี์

3. เพื่อให้ผู้เรยีนน�าค�าสอนที่ได้จากการอ่านพระคัมภรี์ ไปปฏบิัตใินชวีติประจ�าวันให้เกดิผล

z กจิกรรม

อุปกรณ ์ 1. พระคัมภรี์ภาคพันธสัญญาใหม่ ตามจ�านวนผู้เรยีน

  2. ภาพเหตุการณ์ “พระเยซูเจ้าทรงท�าอัศจรรย์ทวขีนมปัง” (หน้า 22)

  3. ภาพ “ตูน บอดี้แสลม” (หน้า 23) หรอืบุคคลอื่น

ด�าเนนิการ

1 ผู้สอนน�าภาพ “ตูน บอดี้แสลม” ให้ผู้เรียนดู และสนทนากับผู้เรียนด้วยค�าถามต่อไปนี้ (หรือใช้

บุคคลอื่นก็ได้)

 1) บุคคลในภาพนี้คอืใคร (ตูน บอดี้แสลม)

 2) ชอบหรอืประทับใจอะไรบ้างในตัวเขา (หล่อ, เท่, เก่ง ฯลฯ)

 3) เรารู้จักคนในภาพได้อย่างไร (จำกสื่อต่ำง ๆ, ฟังเพลงจำกโฆษณำ, จำกโครงกำร 

 ก้ำวคนละก้ำว ฯลฯ)

 4) ผู้สอนเล่าประวัตสิัน้ ๆ ให้ผู้เรยีนฟัง หรอืถ้าผู้เรยีนเล่าได้ก็ให้ผู้เรยีนช่วยกันเล่า

2. ผู้สอนน�าภาพเหตุการณ์ “พระเยซูเจ้าทรงท�าอัศจรรย์ทวขีนมปัง” มาให้ผู้เรยีนดูและสนทนากับ

ผู้เรยีนด้วยค�าถามต่อไปนี้

 1) จากภาพนี้เราเห็นอะไรบ้าง (พระเยซูเจ้ำ, เด็กผู้ชำย, ผู้หญงิ, ต้นไม้, ขนมปัง, ปลำ ฯลฯ)

 2) ภาพนี้คอืเหตุการณ์ตอนไหน (พระเยซูเจ้ำทรงท�ำอัศจรรย์ทวขีนมปัง อ่ำน ยน. 6:1-13)

 3) มใีครเล่าให้เพื่อนฟังได้บ้าง ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร ขออาสาสมัครหรอืให้ช่วยกันเล่าก็ได้

 4) เรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นเหตุการณ์ตอนนี้ เคยได้ยินมาจากไหน (อ่ำนจำกพระคัมภีร์,เรียน 

 ค�ำสอน, ฟังมสิซำ, ดูกำร์ตูน ฯลฯ)

สรุป เรารู้เรื่องราวของ พี่ตูน บอดี้แสลม นักร้องที่ท�าความดีช่วยเหลือสังคมจากโครงการ 

“ก้าวคนละก้าว” ทีอ่อกวิง่หาทนุเพือ่ช่วยเหลอืโรงพยาบาลต่าง ๆ  ท�าให้ชือ่เสยีงของพีต่นูโด่งดงัและเป็น

ทีรู่จ้กักนัอย่างกว้างขวางออกไปอกี และจากภาพพระเยซูเจ้าทรงท�าอศัจรรย์ทวขีนมปัง เรารู้และจดจ�า 

เรื่องราวได้ เพราะเราเคยอ่าน เคยได้ยินได้ฟังตอนเรียนค�าสอน หรือจากการไปร่วมมิสซา ซึ่งใน 

พระคัมภีร์นี้เอง โดยเฉพาะพระวรสารที่ได้บันทึกชีวิต ค�าสอน และกิจการดีต่าง ๆ ที่พระเยซูเจ้า 

ทรงกระท�าเพื่อช่วยเหลอืประชากรของพระองค์

บทเรียนที่ 3
“เพราะการไม่รู้พระคัมภีร์ คือการไม่รู้จัก

พระคริสตเจ้า”  (นักบุญเยโรม)
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z ค�าสอน

 1. เมื่อพูดถงึ “เฟซบุ๊ก” (FaCeBook) เชื่อว่าคงไม่มใีครไม่รู้จัก ข้อมูลเมื่อเดอืนกุมภาพันธ์ 

2020 ได้ท�าการบนัทกึไว้ว่า ในประเทศไทยมคีนเล่นถงึ 47 ล้านคน ถอืเป็นโซเชีย่ลที่ตดิอนัดบั 1 ใน 3 

ทีม่คีนเข้าถงึมากทีส่ดุพอ ๆ  กับยูทูบ (youtuBe) และไลน์ (line) (อ้างองิจาก https://adaddiCtth.

Com/knowledge/digital-thailand-2020-) เฟซบุก๊ท�าให้ผูค้นได้พบปะกนัมากขึ้นทางออนไลน์ 

บางคนก็รู้จักกันและเป็นเพื่อนกันก็เพราะเฟซบุ๊ก บางคนเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน ได้พบกันก็

เพราะเฟซบุ๊ก หลายเรื่องราวที่เราโพสต์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน ท่องเที่ยว พักผ่อน หรอืแม้แต่

สถานการณ์ต่าง ๆ  ของบ้านเมอืง เมือ่ผ่านไปหลายปีเหตุการณ์ทีเ่ราบนัทกึหรอืโพสต์ไว้ กจ็ะย้อนกลบั

มาให้เราได้เหน็เป็นความทรงจ�าอยู่เรือ่ย ๆ  เพยีงแค่ต่างปกีนัไป ถ้าจะโยงเหตกุารณ์ในประวตัศิาสตร์

แห่งความรอดพ้นที่เรารับรู้ได้จากพระคัมภรี์ ก็คงคล้าย ๆ กัน แม้จะผ่านมานานหลายพันปี สิ่งที่ 

ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ก็ยังคงเป็นปัจจุบันเสมอ จะแตกต่างกันก็ตรงที่ทุกอย่างในพระคัมภีร ์

คือพระวาจาของพระเจ้าที่ผ่านประสบการณ์ของบรรพบุรุษ บอกเล่าปากต่อปาก และได้รับ 

การบันทกึไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 2. “พระคัมภีร์” เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ ที่บันทึกพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งพระจิตเจ้า 

ทรงดลใจให้เขียนขึ้น เพื่อบันทึกความจริงที่เกี่ยวกับความรอดของเรามนุษย์ โดยที่ทรงปล่อยให้ 

ผูเ้ขยีนมอีสิระทีจ่ะเขยีนแสดงความจรงิเหล่านัน้ โดยอาศยัภมูปัิญญาของตนเองทีม่อียูต่ามสภาพของ

สงัคมและสิง่แวดล้อมในสมยันัน้ เราจงึต้องมผีูอ้ธบิายหรอืตคีวามพระคัมภร์ี เพือ่จะได้เข้าใจได้ถกูต้อง 

ไม่ผิดพลาด และพระศาสนจักรได้รับมอบอ�านาจและหน้าที่ที่จะอธิบายและตีความพระคัมภีร์ 

ให้เราฟัง พระเยซคูรสิต์ตรสักบัพวกอคัรสาวกว่า “เมือ่พระจติแห่งควำมจรงิเสดจ็มำ พระองค์จะน�ำ

ท่ำนไปสู่ควำมจรงิทัง้มวล” (ยน. 16:13) พระจติองค์เดยีวกันนัน้ก็จะดลใจพวกอัครสาวก และผู้สบื 

ต�าแหน่งของอัครสาวกนัน้ ให้อธบิายและตคีวามพระคัมภรี์ได้อย่างถูกต้องด้วย

 3. แล้วพระคัมภีร์ตกมาถึงมือเราได้อย่างไร ก่อนอื่นเราต้อง 

ย้อนกลับไปสมัยนักบุญเยโรม เรามาเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนักบุญ

เยโรมอย่างย่อ ๆ กัน

 ท่านเป็นพระสงฆ์ ฤาษ ีและเป็นหนึง่ในปิตาจารย์ของพระศาสนจักร 

ท่านเกดิในปี ค.ศ. 340 มชีือ่ว่ายเูซบอิสุ เฮยีโรมนีสู โซโฟรนอีสุ ในดนิแดน 

ที่เป็นประเทศโครเอเชยีปัจจุบัน บดิาปลูกฝังความเชื่อครสิตชนให้ท่าน 

และส่งท่านไปโรม เพื่อศึกษาวรรณกรรมคลาสสิกและวาทศิลป์ ชีวิต 

วัยหนุ่มของท่านดิ้นรนระหว่างการแสวงหาความเพลิดเพลินทางโลก 

ซึง่น�าท่านพบการผจญล่อลวงหลายชนดิ กบัการเลอืกชวีติแห่งความเชือ่

 จนกระทั่งในปี ค.ศ. 360 ท่านได้รับศีลล้างบาปจากพระสันตะปาปาลิเบรีอุส เรียนภาษา

ฮีบรูจากพระสงฆ์ท่านหนึ่ง ท่านท�างานเป็นเลขานุการของพระสันตะปาปาดามาซุส ผู้มอบหมาย

ให้ท่านแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาละติน ท่านใช้เวลา 15 ปีในการแปลพระคัมภีร์จากต้นฉบับภาษา

ฮบีรูเป็นภาษาละตนิคนแรก อย่างไรก็ตาม ด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉยีวและการวจิารณ์เผ็ดร้อนของท่าน 
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ต่อผูค้นที่คดิเหน็แตกต่าง ท�าให้ท่านมศีตัรมูากมายในพระศาสนจกัรและ

ในโรม และที่สุดท่านถูกบบีบังคับให้ออกจากโรม ท่านไปพ�านักที่เมอืง

เบธเลเฮม ตัง้อารามที่นั่น และใช้ชวีติที่เหลอืในการศกึษา สวดภาวนา 

และบ�าเพ็ญพรต ท่านเลอืกชวีติสันโดษอย่างถาวรในเบธเลเฮม ในช่วง

กลางปี ค.ศ. 380 อุทศิตนให้กับการแปลและอธบิายพระคัมภร์ี ในปี ค.ศ. 

420 ท่านเสยีชวีติในอารามของท่านทีเ่บธเลเฮม ท่านได้กล่าววาจาอนัเป็น

อมตะว่า “เพราะการไม่รู้พระคัมภรี์ คอืการไม่รู้จักพระครสิตเจ้า” 

(น.เยโรม) (dV 25)

 และที่สุดพระคัมภรี์ก็ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นหนังสอืที่มยีอดพมิพ์หลาย

ภาษามากทีสุ่ด รวมถงึภาษาไทยทีม่าถงึมอืเราให้ได้อ่านในทกุวนันี้ ด้วยความเสยีสละของ มงซนิญอร์ 

คณุพ่อทศัไนย์ คมกฤส และคุณพ่อฟรังซสิ ไกส์ ผู้แปลและเรยีบเรยีง รวมถงึผู้ทรงคณุวุฒอิกีหลายท่าน 

ที่มสี่วนท�าให้เรามพีระคัมภรี์ฉบับภาษาไทยได้อ่านและศกึษากัน

 4. พระคัมภีร์โดยเฉพาะพระวรสาร เป็นดังเข็มทิศ เป็นคู่มือการเดินทางที่น�าชีวิตเราไปสู่

ความรอดอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในพระวรสารทีบ่นัทกึเรือ่งราวการเสดจ็มาของพระเยซูเจ้า 

พระผู้ช่วยให้รอด รวมถึงชีวิตและค�าสั่งสอนของพระองค์ ที่เป็นดัง “หนทำง ควำมจริง และ

น�ำไปสู่ชีวิต” (เทียบ ยน. 14:5) เป็นชีวิตที่ผู้ด�าเนินตามจะได้รับความรอด ดังที่พระเยซูเจ้าทรง

ยืนยันด้วยตัวพระองค์เอง “ท่ำนทั้งหลำยค้นคว้ำพระคัมภีร์ เพรำะคิดว่ำท่ำนจะพบชีวิตนิรันดรได ้

ในพระคัมภีร์นั้น พระคัมภีร์นี้เองเป็นพยำนถึงเรำ” (ยน. 5:39) ดังนั้น หากเราปรารถนาจะรู้จัก 

พระเยซูเจ้าให้มากขึ้น เราต้องหมั่นอ่านพระคัมภรี์บ่อย ๆ  เพื่อจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงมปีระสงค์ให้เรา

ท�าสิง่ใด เพือ่เป็นทีพ่อพระทยัพระองค์ และทีส่�าคญัน�าค�าสอนของพระองค์มาปฏบิตัใินชวีติให้เกดิผล 

ต่อตัวเองและผู้อื่นด้วย

z ปฏบิัติ

ก.ข้อควรจ�า

1. พระศาสนจักรได้รับมอบอ�านาจให้เป็นผู้รักษาและอธบิายพระคัมภรี์อย่างถูกต้อง

2. นักบุญเยโรม เป็นผู้แปลพระคัมภรี์ฉบับภาษาฮบีรูเป็นภาษาละตนิเป็นคนแรก

3. “เพราะการไม่รู้พระคัมภรี์ คอืการไม่รู้จักพระครสิตเจ้า” (น.เยโรม)

4. พระคมัภรี์โดยเฉพาะพระวรสาร เป็นดงัเขม็ทศิ เป็นคู่มอืการเดนิทางทีน่�าชวีติเราไปสู่ความรอด

5. พระวรสารบันทกึเรื่องราวของการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า พระผู้ช่วยให้รอด รวมถงึชวีติและ

ค�าสั่งสอนของพระองค์

ข.กจิกรรม

ให้ผู้เรียนท่องค�าดังต่อไปนี้ “เพราะการไม่รู้พระคัมภรี์ คอืการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า” (น.เยโรม) 

ให้ขึ้นใจ แล้วผลัดกันท่อง หลังจากนัน้ผู้สอนเรยีกทลีะคน หรอืเรยีกเป็นกลุ่มให้พูดพร้อม ๆ กัน 

หรอือาจแบ่งกลุ่มให้คดิท่าทางประกอบค�าเพื่อช่วยในการจดจ�าก็ได้
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ค.การบ้าน

jส�าหรับเด็กเล็ก: เขียนเรื่องราว “พระเยซูเจ้าที่หนูรู้จัก” หรือ “ค�าสอนของพระเยซูเจ้าที่หนู

ประทับใจ” มาส่งในการพบเจอกันครัง้หน้า และให้อ่าน/เล่าให้เพื่อนฟัง อย่างน้อย 1 หน้าสมุด

jส�าหรับเด็กโต: เลอืกอย่างใดอย่างหนึ่ง

1. ให้เขยีนแบ่งปันในหัวข้อ “ค�าสอนของพระเยซูเจ้าที่ฉันชอบหรอืประทับใจ” โดยยกเหตุการณ์

ในชวีติของพระเยซูเจ้ามา 1 เหตุการณ์ แล้วให้เหตุผลว่าท�าไมถงึชอบหรอืประทับใจ

2. ค้นหาถ้อยค�าพระคัมภีร์ตามโค้ดด้านล่างนี้ อาจให้จับสลากหัวข้อแล้วไปค้นหาข้อความ 

พระคัมภรี์นัน้ แล้วเขยีนลงในสมุดส่วนตัวหรอือาจให้ท่องจ�าก็ได้ ได้หัวข้อซ�้ากันไม่เป็นไร

ข้อความพระคัมภรี์

การเชื่อฟัง

ยน. 10:27-28 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมันและมันก็ตามเรา เราให้ชีวิต 

   นรินัดรแก่แกะเหล่านัน้ และมนัจะไม่พนิาศเลยตลอดนรินัดร ไม่มใีครแย่งชงิ 

   แกะเหล่านัน้ไปจากมอืเราได้

คส. 3:20  บุตรจงเชื่อฟังบิดามารดาในทุกสิ่ง เพราะการกระท�าเช่นนี้เป็นที่พอพระทัย 

   องค์พระผู้เป็นเจ้า

อฟ. 6:1-3  บตุรทัง้หลายจงเชือ่ฟังบดิามารดาในองค์พระผูเ้ป็นเจ้า เพราะการกระท�าเช่นนี้ 

   ถูกต้อง พระบัญญัติที่ว่าจงให้เกียรติบิดามารดา เป็นพระบัญญัติแรกซึ่งมี 

   พระสญัญาควบคูอ่ยู่ด้วยว่า แล้วท่านจะอยู่บนแผ่นดนิอย่างเป็นสขุและมอีายยุนื 

ความส�าเร็จ

ยน. 15:5  เพราะถ้าไม่มเีรา ท่านก็ท�าอะไรไม่ได้เลย

รม. 8:31  ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ใครจะสู้เราได้

การให้อภัย

มธ. 6:14  เพราะถ้าท่านให้อภัยผู้ท�าความผดิ พระบดิาของท่านผู้สถติในสวรรค์

   ก็จะประทานอภัยแก่ท่านด้วย

มก. 11:25  ขณะที่ท่านยืนอธิษฐานภาวนา ถ้าท่านมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใด จงให้อภัย  

   เพื่อว่าพระบดิาของท่านผู้สถติในสวรรค์ ก็จะทรงอภัยความผดิให้ท่านด้วย

ลก. 6:37  จงให้อภัยแก่เขา แล้วพระเจ้าจะทรงให้อภัยท่าน

ลก. 17:3  ถ้าพี่น้องของท่านท�าผดิ จงตักเตอืนเขา ถ้าเขากลับใจ จงให้อภัยแก่เขา

อฟ. 4:31-32 ท่านทั้งหลายจงขจัดความขมขื่น ความขุ่นเคือง ความโกรธ การขู่ตะคอก  

   การนินทาว่าร้ายและความไม่ดีไม่งามทั้งหลาย แต่จงมีใจโอบอ้อมอาร ี

   มเีมตตาต่อกนั ให้อภยักนัดงัทีพ่ระเจ้าทรงให้อภยัท่านในองค์พระครสิตเจ้าเถดิ 

คส. 3:13  จงผ่อนหนักผ่อนเบากัน หากมเีรื่องผดิใจก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้า 

   ทรงให้อภัยความผดิของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยอย่างนัน้เถดิ
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ความโกรธ

สภษ. 14:29 ผู้ระงับความโกรธได้ย่อมมคีวามเข้าใจลกึซึ้ง

   แต่ผู้โกรธง่ายย่อมแสดงความโง่เขลา

อฟ. 4:26  แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป จงเลกิโกรธก่อนดวงอาทติย์ตก

ยก. 1:19-20 ทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ

   คนที่โกรธย่อมไม่ปฏบิัตตินชอบธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ความท้อแท้

กท. 6:9  อย่าท้อแท้ในการท�าความด ีเพราะถ้าเราไม่หยุดท�าความดี

   เราก็จะได้เก็บเกี่ยวเมื่อถงึเวลา

ฟป. 1:6  ข้าพเจ้าม่ันใจว่าพระเจ้าผูท้รงเริม่ต้นกจิการดนีี้ในท่านแล้ว จะทรงกระท�าต่อไป 

   ให้ส�าเร็จบรบิูรณ์จนถงึวันของพระครสิตเยซู

ฮบ. 10:35-36 ดงันัน้ อย่าทิ้งความไว้วางใจ ซึง่มบี�าเหนจ็ยิง่ใหญ่ ท่านต้องมคีวามพากเพยีร 

   ในการท�าตามพระประสงค์ของพระเจา้ เพือ่จะไดร้บับ�าเหนจ็ตามพระสัญญา

การเชื่อฟัง

ความส�าเร็จ

การให้อภัย

ความโกรธ

ความท้อแท้

ยน. 10:27-28 คส. 3:20 อฟ. 6:1-3

ยน. 5:15                      รม. 8:31

มธ. 6:14 มก. 11:25 ลก. 6:37

ลก. 17:3 อฟ. 4:31-32 คส. 3:13

สภษ. 14:29 อฟ. 4:26 ยก. 1:19-20

กท. 6:9 ฟป. 1:6 ฮบ. 10:35-36

หัวข้อสลาก
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บทเรียนที่ 4
ประโยชน์ของการอ่านพระคัมภีร์

z จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้ผู้เรยีนรู้ว่าพระคัมภรี์คอืคู่มอืชวีติครสิตชน

2. เพื่อให้ผู้เรยีนตระหนักว่าการอ่านพระคัมภรี์ช่วยให้เรามหีลักในการด�าเนนิชวีติ

3. เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถน�าพระวาจาของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชวีติประจ�าวันได้

z กจิกรรม

อุปกรณ์ ผู้สอนเตรยีมหนงัสอืพระคมัภรี์ และหนงัสอืหลากหลายประเภท เช่น การ์ตนู, นทิาน,

  นยิาย, นติรสาร, หนังสอืเพลง และหนังสอืเรยีนแต่ละวชิา ฯลฯ

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนวางหนังสอืที่เตรยีมมาบนโต๊ะ ให้ผู้เรยีนดูว่ามหีนังสอือะไรบ้าง

2. ให้ผู้เรยีนเลอืกหนังสอื 1 เล่ม ที่สนใจที่สุดไว้ในใจ

3. ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีนดังต่อไปนี้

 - มใีครบ้างที่เลอืกหนังสอื.......... หยบิหนังสอืขึ้นมาทลีะเล่มจนครบ (ให้ผู้เรยีนยกมอื)

 - เพราะอะไรถงึเลอืกหนงัสอืเล่มนี้ (ชอบอ่ำน, สนกุ, อยำกมคีวำมรูม้ำกขึ้น, หน้ำปกสวย ฯลฯ) 

 - หนงัสอืทีผู่้เรยีนเลอืก มปีระโยชน์ต่อชวีติของผู้เรยีนหรอืไม่ เพราะอะไร (ม ีเพรำะอ่ำนแล้ว 

 ได้ควำมรู้, มขี้อคดิ, มบีทสอน, สนุก, เพลดิเพลนิ ฯลฯ / ไม่ม ีเพรำะแค่อยำกอ่ำน, อ่ำนไม่ให้ 

 ว่ำง, อ่ำนเฉย ๆ ฯลฯ)

 - หนงัสอืทีผู่เ้รยีนเลอืก มคีวามจ�าเป็นต่อชวีติของผูเ้รยีนหรอืไม่ เพราะอะไร (จ�ำเป็น เพรำะช่วย 

 เพิ่มควำมรู้, ช่วยคลำยเครยีด, ให้ข้อคดิไปใช้ในชวีติ ฯลฯ / ไม่จ�ำเป็น เพรำะหำกไม่ได้อ่ำน 

 หนังสอืเหล่ำนี้ก็ไม่เป็นไร, เฉย ๆ ฯลฯ)

สรุป เรามกัจะเลอืกสิง่ทีต่นรู้สกึชอบ มากกว่าจะคดิถงึประโยชน์ หรอืความจ�าเป็นต่อชวีติของเรา 

เหมอืนที่หลายคนเลอืกหนังสอืการ์ตูน นทิาน มากกว่าหนังสอืเรยีน พระคัมภรี์ ทัง้ที่รู้ว่าหนังสอืใด

จ�าเป็นกว่า เกดิประโยชน์กว่า และสามารถน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวันและในอนาคตได้มากกว่า

z ค�าสอน

 1. เมื่อเราเตบิโตขึ้นจนถงึวัยที่พร้อมเรยีนรู้เรื่องต่าง ๆ ที่จะช่วยหล่อหลอมเราให้เตบิโตเป็น

ผู้ใหญ่ที่จะต้องมีอาชีพและหน้าที่การงานในวันข้างหน้า เราจึงได้รับความรู้ที่มากมายหลากหลาย 

เช่น เด็ก ๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็นแพทย์ ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องร่างกายของมนุษย์ อวัยวะ 
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เซลล์ต่าง ๆ หรอืเด็ก ๆ ที่อยากเป็นวศิวกร ก็ต้องเรยีนเกี่ยวกับการคดิค�านวณ เพื่อให้สิ่งปลูกสร้าง

ต่าง ๆ ใช้งานได้ตามที่ควร เป็นต้น เช่นเดยีวกันกับชวีติครสิตชนที่เราจะต้องเรยีนรู้ เพื่อเตบิโตเป็น

ครสิตชนที่ด ีและพระเจ้าก็ได้มอบคู่มอืไว้ให้กับเราแล้ว นั่นก็คอื “พระคัมภรี์”

 2. อย่างที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่า พระคัมภีร์ คือหนังสือที่บันทึกพระวาจาที่พระเจ้า 

ทรงตรัสกับมนุษย์ และเป็นพระเยซูเจ้าที่ทรงเสด็จมาท�าให้ทุกสิ่งที่ถูกบันทึกไว้นั้น เป็นความจริง 

ผ่านทางชีวิตและค�าสอนของพระองค์ เมื่อมองดูชีวิตของพระเยซูเจ้า จะเห็นว่าตลอดชีวิตของ

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของคริสตชนที่ดีในการยึดและปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้าที่ 

ทรงตรัสผ่านทางบรรดาประกาศก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาผู้ป่วย (มธ. 8:16-17) การตรัสสอนเป็น

อุปมา (มก. 4:10-12) พระคัมภรี์จงึเป็นคู่มอืของคริสตชน ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้มนุษย์ เพื่อเขา

จะได้ด�าเนนิชวีติตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้ เพราะ “ทุกถ้อยค�ำในพระคัมภรี์ได้รับกำรดลใจ

จำกพระเจ้ำ และมปีระโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ำกล่ำวตักเตอืนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ด�ำเนนิชวีติ

อย่ำงชอบธรรม” (2 ทธ. 3:16)

 3. ครสิตชนจงึควรอ่านและศกึษาพระคัมภรี์เพื่อ...

1) ให้พระวาจาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต ปฏิบัติตนตามพระวาจา 

และค�าสอนของพระเจ้า เชื่อฟังดังเช่นค�าสอนของบดิามารดา

2) ให้พระวาจาเป็นเสียงมโนธรรมที่คอยเตือน เมื่อเราเริ่มคิดและ

เลอืกทีจ่ะท�าสิง่ทีไ่ม่ดหีรอืไม่ถกูต้อง ให้เราสามารถเอาชนะความถกูใจ  

และความต้องการตามธรรมชาตมินุษย์ได้

3) ให้พระวาจาเป็นค�าตอบเมื่อเราต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรค 

ที่ท้าทาย ให้เราต้องเลอืกหรอืตัดสนิใจ เราจะได้ยดึมั่นอยู่ในหนทางที่

ถูกต้อง แม้จะต้องขัดแย้งกับคนรอบข้างก็ตาม

  4) ให้พระวาจาเป็นความหวัง และเป็นก�าลังใจในการด�าเนนิชวีติในโลกที่เต็มไปด้วย 

  ความเห็นแก่ตัว ความขัดแย้ง ความอยุตธิรรม ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ เรายังมองเห็น 

  ความดงีามในเพื่อนมนุษย์ของเราอยู่

  5) ให้พระวาจาเป็นความสุข ความชื่นชมยนิดใีนชวีติของเรา เพื่อเราจะได้เป็นผู้น�า 

  ความสุข ความยนิดนีี้ไปสู่เพื่อนพี่น้องรอบข้าง

 4. เพราะพระวาจาของพระเจา้นัน้เป็นปัจจบุนัเสมอ เราจงึต้องหมัน่อา่นและศกึษาพระคมัภร์ี

เพือ่ให้พระวาจาของพระเจ้าเกดิผลในชวีติของเรา ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดของชวีติกต็าม จะมคีวามสุข 

หรอืต้องเจอกบัความทุกข์ และเมือ่ต้องเผชญิกบัปัญหาต่าง ๆ  

กจ็ะมพีระวาจาของพระเจ้าเป็นสิง่ทีห่ล่อเลี้ยงจติใจของเรา

ให้เข้มแขง็และมกี�าลงัทัง้กายและใจในการด�าเนนิชวีติต่อไป

ในทุก ๆ  วนั และเมือ่มโีอกาส เราจะได้ประกาศพระวาจาของ

พระเจ้าแก่เพื่อนพี่น้องรอบข้างที่เราได้พบเจอ เพื่อพวกเขา 

จะได้รูจ้กัและน�าพระวาจาของพระเจ้าทีเ่ขาได้รบันั้นไปปฏบิตัิ

ในชวีติของเขาด้วยเช่นกัน
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z ปฏบิัติ

ก.ข้อควรจ�า

1. ตลอดชีวิตของพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของคริสตชนที่ดีในการยึดและปฏิบัติตาม 

พระวาจาของพระเจ้าที่ทรงตรัสผ่านทางบรรดาประกาศก

2. พระคัมภีร์จึงเป็นคู่มือของคริสตชน ที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้มนุษย์เพื่อเขาจะได้ด�าเนินชีวิต 

ตามแนวทางที่พระองค์ทรงวางไว้

3. “ทุกถ้อยค�าในพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้า และมีประโยชน์เพื่อสั่งสอน ว่ากล่าว 

ตักเตอืนให้ปรับปรุงแก้ไข และอบรมให้ด�าเนนิชวีติอย่างชอบธรรม” (2 ทธ. 3:16)

4. คริสตชนจึงควรอ่านและศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อให้พระวาจาเป็นหลักในการด�าเนินชีวิต 

เป็นเสยีงมโนธรรมที่คอยเตอืนเรา เป็นค�าตอบเมื่อเราพบเจอปัญหา เป็นความหวังและก�าลังใจ

ในการด�าเนนิชวีติ และเป็นความสุข ความชื่นชมยนิดใีนชวีติของเรา

5. เพราะพระวาจาของพระเจ้านั้นเป็นปัจจุบันเสมอ เราจึงต้องหมั่นอ่านและศึกษาพระคัมภีร ์

เพื่อให้พระวาจาของพระเจ้าเกดิผลในชวีติของเรา

6. เมื่อมีโอกาส เราจะได้ประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่เพื่อนพี่น้องรอบข้างที่เราได้พบเจอ 

เพื่อพวกเขาจะได้รู้จักและน�าพระวาจาของพระเจ้าที่เขาได้รับนัน้ไปปฏบิัตใินชวีติด้วยเช่นกัน

ข.กจิกรรม ร้องเพลง “เข็มทศิ” อัลบัม้ young graCe 3

ผ่านเขาที่สูงเสยีดฟ้าแค่ไหน   ฝ่าลมพายุในทะเลร้าย

ให้พระค�าจะน�าฉันไป

ผ่านทางมดืมดิไม่เห็นอะไร   หลบหลุมสุดลกึน่ากลัวมากมาย

ให้พระค�าจะน�าฉันไป

พระค�าเหมอืนเข็มทศิคอยบอกทาง   จะเชื่อฟังขอวางใจในพระองค์

ขอไม่ออกนอกทาง เดนิไกลยังไงไม่หลง   พระค�าพระองค์ทรงชี้ทางให้หัวใจ

อุปกรณ์

1. ชาร์ตเนื้อเพลง “เข็มทศิ”

2. เครื่องเล่นเพลงที่มชี่อง usB

3. usB ส�าหรับเก็บไฟล์เพลงเข็มทิศ (ผู้สอนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพลงได้ที่ www. 

CrossoVermusiC.me/1281) หรือสามารถค้นหาได้ที่ https://www.youtuBe.Com/ 

watCh?V=0umhhaods40

ด�าเนนิการ

1. ผู้สอนตดิชาร์ตเพลงที่กระดานหรอืจะให้ผู้เรยีนช่วยถอืก็ได้

2. ผู้สอนสอนร้องเพลงเข็มทศิ หรอืเปิดเพลงเข็มทศิให้ผู้เรยีนฟัง และร้องตาม 2-3 รอบ

3. ผู้สอนสนทนากับผู้เรยีนว่า “เพลงนี้บอกอะไรกับเราบ้าง”

4. ผู้สอนสรปุ “จากเพลงเข็มทศิทีเ่ราร้องไปนัน้ บอกเราว่า พระวาจาของพระเจ้าช่วยน�าเราเสมอ 

ไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด เพยีงเราเชื่อและวางใจในพระเจ้า พระเจ้าจะช่วยเหลอืเรา”
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ค.การบ้าน

jส�าหรับเด็กเล็ก: ให้ผู้เรียนอ่านพระคัมภีร์จากพระวรสารตามค�าบอกเล่าของนักบุญลูกา 

บทที่ 6 ข้อ 27-35 “ความรักศัตรู” และเขยีนข้อความที่ตนชอบลงในกระดาษ a4 พร้อมระบายส ี

ตกแต่งให้สวยงามและน�ามาส่งในคาบเรยีนครัง้ต่อไป

jส�าหรับเด็กโต: ให้ผู้เรยีนเลอืกพระวาจาของพระเจ้า 1 ประโยคมาเป็นคตพิจน์ประจ�าตัวและ

น�าพระวาจานัน้มาท�าเป็นใบพระวาจา ขนาด 4 x 12 ซม. พร้อมตกแต่งให้สวยงาม จ�านวน 2 ใบ 

(ส�าหรับเก็บไว้เอง 1 ใบ และให้เพื่อน 1 ใบ) โดยน�ามาให้เพื่อนในคาบเรยีนครัง้ต่อไป (ผู้สอนจัด

เวลาในคาบเรียนครั้งต่อไป ให้มีเวลามอบใบพระวาจาและแบ่งปันให้เพื่อนฟังว่าท�าไมถึงชอบ 

พระวาจาประโยคนี้)

ตัวอย่างใบพระวาจา

9 หากเราแสวงหาพระประสงค์ก่อนสิ่งอื่นใด สิ่งดี ๆ จะเกิดแก่เรา
9 เพราะน�้าพระทัยของพระเจ้าน�เราคิด พูดและท�สิ่งดีอันเป็นมงคลชีวิต
9 คนรอบข้างจะรู้จักพระเจ้าผ่านทางแบบอย่างชีวิตคริสตชนของเราด้วย
h อ่าน พระวรสารตามค�บอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 15 ข้อที่ 1-8 h

“ถ้าท่านทั้งหลายด�รงอยู่ในเรา และวาจาของเราด�รงอยู่ในท่าน 
ท่านอยากได้สิ่งใด ก็จงขอเถิด และท่านจะได้รับ พระบิดาของเรา

จะทรงรับพระสิริรุ่งโรจน์เมื่อท่านเกิดผลมาก และกลายเป็นศิษย์ของเรา”
+++ จงวอนขอให้เราเลือกท�ตามพระประสงค์เสมอไปเทอญ +++

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี

วันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ชีวิตติดพระวาจา

อย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้
 เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลส�าหรับตนเอง
  แต่ละวันมีทุกข์พออยู่แล้ว (มธ. 6:34)ee

www
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	 สวัสดสีมาชกิทีร่กัทกุท่าน	เนือ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า	
หรอืโควิด-19	ท�าให้ต้องมีการเว้นระยะห่าง	แต่เชือ่ว่าในสายสัมพนัธ์ของความเป็นพีน้่อง 
ในพระครสิตเจ้า	และในค�าภาวนาทีเ่รายงัคดิถึงกนั	ท�าให้เราใกล้ชดิและรวมเป็นหน่ึงเดยีวกนั 
ในความรักของพระเจ้า	 และเราก็ยังคงต้องภาวนาต่อไป	 เพื่อวอนขอความเชื่อที่ม่ันคง	
และเข้มแข็งจากพระองค์	ในภาวะยากล�าบากเหล่านี้	แต่แม้จะมีเรื่องร้าย	ๆ	เราก็ยังได้
เหน็ความดงีาม	ได้เหน็น�า้ใจดอัีนมากมายของคนไทย	รวมถึงพีน้่องครสิตชนหลายองค์กร	
หลายโรงเรยีน	หลายวัด	ทีช่่วยเหลอืแบ่งปันแก่ผู้ทีล่�าบากกว่า	แม้เลก็น้อยแต่เม่ือรวมกนั 
ก็มากมาย	จนมีเพียงพอที่จะแจกจ่ายแก่คนทั่วไปได้	และนี่คือการแสดงออกถึงความรัก
ที่เราพร�่าบอกต่อพระเจ้า	 เพราะเราได้แสดงความรักต่อพี่น้องที่เราสามารถช่วยเขาได ้
ในเวลาทุกข์ยากนี้	 ขอพระวาจาพระเจ้าเป็นแรงก�าลังใจให้เราต่อไปในการด�าเนินชีวิต 
คริสตชน	 “...แต่ละคนจงให้ตามที่ตั้งใจไว้ มิใช่ให้โดยนึกเสียดาย มิใช่ให้โดยฝืนใจ 
เพราะว่าพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการ 
แก่ท่านได้อย่างอุดม เพื่อให้ท่านมีทุกส่ิงเพียงพอ และยังมีเหลือเฟือส�าหรับกิจการด ี
ทกุประการอีกด้วย ดงัทีมี่เขียนไว้ในพระคมัภร์ีว่า ‘เขาเอ้ือเฟ้ือแจกจ่าย เขาให้แก่คนยากจน 
ความชอบธรรมของเขาด�ารงอยู่ตลอดนิรันดร’”	(2	คร.	9:7-9)
	 เอาเป็นว่าตอนน้ีเราพกัความเครยีด	แล้วมาสนุกอย่างมีสาระกบัเกมและกจิกรรม
จากพระคมัภร์ีกนัดกีว่า	ซึง่กจิกรรมเล่มน้ีเกีย่วกบัหนังสือกจิการอัครสาวก	ซึง่ปีน้ีเรารณรงค์
ให้อ่านและศึกษากัน	อย่างนั้นอย่ารอช้า	ไปลุยกันเลยค่ะ....
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กิจกรรมท่ี 3	 เราคงพอทราบเรื่องราวของสเทเฟนกันไม่มากก็น้อย	 กิจกรรมน้ีเราจึงมีภาพให้ 
5	ภาพ	แต่ว่ามันสลับที่กันอยู่	เพื่อน	ๆ	ช่วยกันเรียงเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทีว่า	ภาพเหตุการณ์ไหน
เกดิข้ึนก่อน-หลงั	โดยเขียนเลขภาพตามล�าดบัในช่องว่างด้านล่าง	ถ้าอยากรูเ้ปิดพระคมัภร์ีอ่านกนัเลย 
จากหนังสือกิจการอัครสาวก	บทที่	6	และบทที่	7	อย่าลืมเขียนรายละเอียดภาพให้ด้วยว่า	ในภาพ
เขาก�าลังท�าอะไรกัน	และอย่าลืมเขียนโค้ดพระคัมภีร์ก�ากับไว้ด้วยนะจ๊ะ
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กิจกรรมที่ 4	จงค้นหาว่าถ้อยค�าเหล่านี้เป็นค�าพูดของใคร

1.	“ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรู้วันและเวลา	ที่พระบิดาทรงก�าหนดไว้”	(กจ.	1:7)	

 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

2.	“พี่น้องทั้งหลาย	จ�าเป็นที่พระคัมภีร์จะต้องเป็นจริงตามที่พระจิตเจ้าทรงใช้พระโอษฐ์ของกษัตริย์

ดาวิด	ตรัสล่วงหน้าถึงยูดาส	ผู้น�าคนมาจับกุมพระเยซูเจ้า”	(กจ.	1:15-16)	

 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

3.	“เราต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งกว่าเชื่อฟังมนุษย์”	(กจ.	5:29)	

	 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

4.	“ถ้าแผนการและกิจการของเขามาจากมนุษย์	แผนการและกิจการนั้นก็จะสลายไปเอง	แต่ถ้ามา

จากพระเจ้า	ท่านทั้งหลายจะท�าลายเขาไม่ได้	ยิ่งกว่านั้น	ท่านจะกลับเป็นผู้ต่อสู้กับพระเจ้าเสียเอง”	

(กจ.	5:38-39)	

	 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

5.	“ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า	โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย”	(กจ.	7:59)	

	 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

6.	“จงให้อ�านาจนี้แก่ข้าพเจ้าด้วย	เพื่อข้าพเจ้าปกมือเหนือผู้ใด	ผู้นั้นจะได้รับพระจิตเจ้า”

(กจ.	8:19)	

 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

7.	“ท่านเข้าใจข้อความที่ก�าลังอ่านหรือ”	(กจ.	8:30)

	 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

8.	“ดูซิ	ที่นี่มีน�้า	มีอะไรขัดขวางมิให้ข้าพเจ้ารับศีลล้างบาป”	(กจ.	8:36)

	 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

9.	“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า	ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่”	(กจ.	9:10)

	 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

10.	“จงลุกขึ้นไปที่ถนนซึ่งเรียกว่าถนนตรง	จงไปที่บ้านของยูดาส	ถามหาชายคนหนึ่งชื่อเซาโลที่มา

จากเมืองทาร์ซัส”	(กจ.	9:11)

 เป็นค�ำพูดของ	…………………………………………………….

d สารค�าสอน 32 c



เฉลยกิจกรรมที่ 1

เฉลยกิจกรรมที่ 4
	 	 1.	พระเยซูเจ้า		 	 	 	 6.	ซีโมนผู้วิเศษ
	 	 2.	เปโตร	 	 	 	 	 7.	ฟีลิป
	 	 3.	เปโตรและบรรดาอัครสาวก		 	 8.	ขันทีชาวเอธิโอเปีย
	 	 4.	กามาลิเอล		 	 	 	 9.	อานาเนีย
	 	 5.	สเทเฟน	 	 	 	 	 10.	องค์พระผู้เป็นเจ้า

d สารค�าสอน 33 c



เฉลยกิจกรรมที่ 3 

ค�าตอบ 5 4 3 4 1 4 4 4 2

“พี่น้องทั้งหลาย	จงเลือกบุรุษเจ็ดคน	จากกลุ่มของท่านทั้งหลาย	เป็น
คนที่มีชื่อเสียงดี	 เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ	 แล้วเราจะ
แต่งตัง้เขาให้ท�าหน้าทีน้ี่	ส่วนเราจะอุทศิตนอธิษฐานภาวนาและประกาศ	
พระวาจา	ทกุคนในทีป่ระชมุต่างเหน็ชอบกบัข้อเสนอน้ี	จงึเลอืกสเทเฟน 
บุรุษผู้เปี่ยมด้วยความเชื่อและพระจิตเจ้า	 ฟีลิป	 โปรโครัส	 นิคาโนร์ 
ทโิมน	ปาร์เมนัส	และนิโคลสัชาว	อันทิโอก	ผู้กลบัใจมานบัถือศาสนายวิ	
เขาน�าคนทัง้เจด็คนมาอยูต่่อหน้าบรรดาอัครสาวก	ซึง่อธิษฐานภาวนา
และปกมือเหนือเขา”	(กจ.	6:3-6)

5

ทุกคนจึงร้องเสียงดัง	 เอามืออุดหู	 ว่ิงกรูกันเข้าใส่สเทเฟน 
ฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินขว้างเขา	 บรรดา
พยานน�าเส้ือคลมุของตนมาวางไว้ทีเ่ท้าของชายหนุ่มคนหน่ึงชือ่	
“เซาโล”	ขณะทีค่นทัง้หลายก�าลงัเอาหนิขว้างสเทเฟน	สเทเฟน 
อธิษฐานภาวนาว่า	“ข้าแต่พระเยซู	องค์พระผู้เป็นเจ้า	โปรดรับ
วิญญาณของข้าพเจ้าด้วย”	(กจ.	7:57-59)

4

สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ	ท�า
ปาฏิหารย์ิและเครือ่งหมายอัศจรรย์ยิง่ใหญ่ในหมู่ประชาชน	
(กจ.	6:8)

3

เขาคกุเข่าลงและร้องเสียงดงัว่า	“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า	
โปรดอย่าทรงลงโทษพวกเขาเพราะบาปน้ีเลย”	เม่ือกล่าว
ดังนี้แล้ว	เขาก็สิ้นใจ	(กจ.	7:60)

2

บางคนจากศาลาธรรมทีเ่รยีกกนัว่าศาลาธรรมของเสรชีนทีเ่คย
เป็นทาส	คือชาวยิวจากเมืองไซรีน	เมอืงอเล็กซานเดรีย	แคว้น
ซีลีเซียและอาเซีย	เริ่มโต้เถียงกับสเทเฟน	แต่เขาเหล่านั้นเอา
ชนะสเทเฟนไม่ได้	เพราะสเทเฟนพดูด้วยปรชีาญาณซึง่มาจาก
พระจิตเจ้า	 คนเหล่าน้ันจึงเส้ียมสอนประชาชนบางคนให ้
ใส่ความว่า	 “พวกเราได้ยินเขาพูดดูหม่ินโมเสสและพระเจ้า”	
(กจ.	6:9-11)

1

d สารค�าสอน 34 c



ห ้องก ิจกรรม. . . ไอเด ียท ำ�ส ื ่อ
สวัสดีเพื่อนผู้ร่วมงานคำาสอนทุกท่านค่ะ

	 กลับมาพบกันอีกครั้งในปีการศึกษา	2563	ปีที่มีการปรับตัวในทุก	ๆ	เรื่อง	เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า	 หรือโควิด-19	 ซึ่งทำาให้วงการการศึกษาได้รับผลกระทบอย่างมาก 

อย่างไรก็ขอเป็นกำาลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะ

	 และจากสถานการณ์ดังกล่าวก็ได้ท้าทายความเชื่อของเราคริสตชน	 จากการปิดวัด	 งดการร่วม 

ศาสนพิธี	 เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ	 เราได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์	 หน้าจอ

โทรศัพท์มือถือ	เพื่อหล่อเลี้ยงความเชื่อ	และรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา	นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่

ทีเ่ราจำาเปน็ตอ้งทำาความเขา้ใจ	โดยเฉพาะในฐานะครคูำาสอน	เพือ่จะไดส้ามารถอธบิายใหก้บัลกูศษิยต์วันอ้ย

ของเรา	ให้พวกเขาเข้าใจได้อย่างถูกต้องด้วยนะคะ

	 และในปีนี้เอง	 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์	 ได้รณรงค์ให้คริสตชนไทยอ่านและศึกษา	

“หนังสือกิจการอัครสาวก”	 เพื่อตอกย้ำาว่าศิษย์พระคริสต์จะต้องดำาเนินชีวิตอย่างไร	 โดยให้ชีวิตคริสตชน 

สมัยแรกเป็นแบบอย่าง	 “ห้องกิจกรรม ไอเดียทำ�สื่ิอ”	 ฉบับนี้	 ขอเชิญชวนเพ่ือน	 ๆ	 มาทำาสื่อการสอน 

เกี่ยวกับ	“หนังสือกิจการอัครสาวก”	สื่อชิ้นนี้จะประมวลเรื่องราวในบทที่	2	คือ	“วันเปนเตกอสเต”	วันที ่

บรรดาสาวกได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม	 พวกเขาเปล่ียนไปจากท่ีหวาดกลัว	 หลบซ่อน	 กลับเป็นกล้าหาญ	

ประกาศตนเปน็ผู้ตดิตามพระเยซเูจา้	ทำาใหผู้ท้ีไ่ดฟ้งักลบัใจและรบัศลีล้างบาป	และดำาเนนิชวีติครสิตชนร่วมกนั

	 เรามาดูอุปกรณ์และวิธีการทำากันเลยค่ะ

อุปกรณ์

	 1.	กระดาษ	A4	180	แกรม	สีขาว	1	แผ่น	 	 	 4.	คัตเตอร์

	 2.	กระดาษ	A4	80	แกรม	สีขาว	1	แผ่น	 	 	 5.	ไม้บรรทัด

	 3.	ฟิวเจอร์บอร์ด	ขนาด	A3	1	แผ่น	 	 	 6.	หมุดลิ้นแฟ้ม	ขนาด	1	นิ้ว	1	อัน

	 			(หรือขนาดใหญ่กว่ากระดาษ	A4	เล็กน้อย)

ดำ�เนินก�ร

1.	พิมพ์ภาพ	1	(หน้า	36)	ลงบนกระดาษ	A4	80	แกรม	แล้วตัดตามเส้นขอบด้านนอก

2.	พิมพ์ภาพ	2	(หน้า	37)	ลงบนกรดาษ	A4	180	แกรม	แล้วตัดตามเส้นขอบด้านนอกและเส้นสีแดงออก

3.	 นำาส่วนภาพ	 1	 ที่ตัดเรียบร้อยแล้วติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ด	 จากนั้นตัดฟิวเจอร์บอร์ดเป็นรูปหกเหลี่ยม 

โดยให้เหลือขอบด้านละ	1-1.5	ซม.

4.	นำาภาพ	2	ไปวางบนภาพ	1	เจาะรูตรงวงกลมสีแดงให้ทะลุไปจนถึงด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ด	

5.	ใส่หมุดลิ้นแฟ้มที่เตรียมไว้ให้ทะลุแล้วพับขาหมุดให้กางออกเพื่อยึดทุกส่วนเข้าด้วยกัน	โดยไม่ต้องพับขา

หมุดให้แน่นจนเกินไป	จะได้หมุนกระดาษแผ่นแรกสุดได้

	 เท่านี้สื่อของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ	ลองมาทำากันดูนะคะ

d สารค�าสอน 35 c



ภาพ 1
* เจาะวงกลมสีแดงที่อยู่กลางภาพ 

   เพื่อใส่หมุดลิ้นแฟ้ม

d สารค�าสอน 36 c



ภาพ 2
* เจาะวงกลมสีแดงที่อยู่กลางภาพ 

   เพื่อใส่หมุดลิ้นแฟ้ม

d สารค�าสอน 37 c



แบบสื่อที่ส�าเร็จแล้ว

ฟิวเจอร์บอร์ด

d สารค�าสอน 38 c



ความโกรธ - งูจงอาง
	 ในหมูบ้่านแห่งหนึง่	งูจงอางตวัหนึง่มกัจะกัดและฆ่าผู้คนไปเป็นจ�านวนมาก	ชาวบ้าน 
จึงไปบ่นต่อผู้ศักดิ์สิทธิ์ประจ�าหมู่บ้าน	โดยเชื่อว่าท่านผู้นี้มีอ�านาจเหนือสัตว์ทั้งหลาย
	 ผู้ศักดิ์สิทธิ์จึงเรียกงูร้ายมา	 แล้วสั่งไม่ให้ไปท�าร้ายผู้ใดอีก	 งูได้ปฏิบัติตามอย่างดี	
โดยเลิกกัดหรือท�าร้ายผู้คน	แต่เมื่อเจ้างูร้ายถอดเขี้ยวเล็บ	ชาวบ้านก็เริ่มก่อกวนมัน	แม้แต่
เด็กเล็กก็ยังกล้าที่จะเอาก้อนหินขว้างใส่มัน
	 เจ้างูตกอยู่ในที่นั่งล�าบาก	มันจึงเลื้อยไปฟ้องผู้ศักดิ์สิทธิ์
	 ผู้ศักดิ์สิทธิ์เห็นใจเจ้างูอย่างมาก	จึงให้ข้อแนะน�าไปว่า…………..

ค�าถาม
1.	ค�าแนะน�านั้นคืออะไร
2.	เรื่องนี้มีบทสอนอะไร

...ให้ตอบด้วยตัวของท่านเองก่อนที่จะอ่านจากค�าตอบที่ให้ไว้...

ค�าตอบ
1.	“ฉันขอให้เธออย่ากัดผู้คน	แต่ฉันไม่ได้ห้ามเธอให้ขู่พวกเขาหรอกนะ”
2.	เรารู้สึกโกรธได้	แต่เราควรควบคุมอารมณ์	ไม่แสดงความโกรธออกมา	เพราะอาจส่งผลกระทบ
ต่อความสัมพันธ์ของคนรอบข้าง

อาหารเสริมใจ

9 ค�พูดของคนที่เราใส่ใจคือ คนที่มีอิทธิพลต่อเรา ที่ท�ให้เราเชื่อ ไว้ใจ
9 ค�สอนของพระเจ้าผ่านทางพระวาจาเป็นค�ตอบชีวิตให้เราบ้างหรือไม่
9 หรือว่าความยากล�บากจากการติดตามพระวาจาท�ให้เราถอดใจในความดี
h อ่าน พระวรสารตามค�บอกเล่าของนักบุญยอห์น บทที่ 16 ข้อที่ 20-23 h
 “บัดนี้ท่านมีความทุกข์ แต่เราจะเห็นท่านอีก แล้วใจของท่านจะยินดี
ไม่มีใครน�ความยินดีไปจากท่านได้ วันนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ถามอะไรจากเราอีก”
+++ ทกุวนัขอพรพระเจ้าให้เราซือ่สตัย์ต่อพระองค์เสมอ ทัง้เวลาสขุและเวลาทกุข์ +++

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

ชีวิตติดพระวาจา

แม้ท่านจะโกรธ ก็อย่าให้เป็นบาป จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก (อฟ. 4:26)




