ปี 1 บทที่ 25
เรื่อง
จุดประสงค์
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การเสด็จลงมาของพระเยซู คริสต์ ครั้งที่ 2
ให้เด็กรู ้วา่ พระเยซูคริ สต์จะเสด็จลงมา
เด็กมาข้ างหน้ า
การทบทวนจากอาทิตย์ ทผี่ ่านมา
คาถาม
1. หลังจากพระเยซูคริ สต์ฟ้ื นขึ้นมา พระองค์อยูใ่ นโลกนี้ อีกกี่วนั
2. สาวกยืนอยูบ่ นภูเขาอะไรเมื่อพระเยซูข้ ึนสวรรค์
3. ก่อนพระเยซูคริ สต์ข้ ึนสวรรค์ พระองค์สัญญาอะไรกับสาวก
4. หนูจะถามอะไรกับพระเยซู และหนูคิดว่าพระองค์จะตอบว่าอย่างไร
อธิษฐานเผือ่ เด็ก
เด็กออกไปข้ างนอก
แจ้ งจุดประสงค์
ครั้งที่ผา่ นมาเราได้ยนิ เรื่ องพระเยซูคริ สต์เสด็จขึ้นไปบนสวรรค์ และอีกไม่นานพระองค์เสด็จลงมา
โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงใหม่ ถึงวันนั้นจะไม่มีเสี ยงร้องไห้ไม่มีการเจ็บป่ วย และไม่มีการตาย
เนือ้ เรื่อง การเสด็จลงมาของพระเยซูคริ สต์
จากพระคัมภีร์ วิวรณ์ บทที่ 21 , 22 ข้อที่ 1-5
พระคัมภีร์ 365 วันที่ 28,31 ธันวาคม
Betty Lukens 181,182
ผูส้ อนเล่าเรื่ อง
1. เราจะเห็นพระพักตร์ ของพระเจ้าที่นนั่ บริ เวณนั้นจะไม่มีความมืด ผูท้ ี่อยูใ่ นโลกนั้นเป็ นผูท้ ี่
เชื่อพระเจ้า ทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกนั้นจะสวยงาม ไม่มีบาป หรื อสิ่ งชัว่ ร้าย
- เมื่อพระองค์เสด็จลงมา ผูท้ ี่ตายแล้วจะฟื้ นขึ้นมา จะได้รับชีวติ ใหม่และ จะอยูก่ บั
พระองค์ชวั่ นิ รันดร์
2. แสดงละคร แบ่งเด็กออกเป็ นคู่ แต่ละคู่จะคิดเรื่ องขึ้นมาเกี่ยวกับความไม่ดีที่เกิดขึ้นในโลก
และทาท่าประกอบ
ผูส้ อนบอกเด็กว่าสิ่ งที่เด็กแสดงไปนั้นจะไม่เกิดขึ้นในโลกใหม่
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ให้เด็กคิดประมาณ 10 นาที และทาท่าประกอบให้เพื่อน ๆ ดู จนครบทุกคู่
คาถาม
1. เมื่อพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมา อะไรจะเกิดขึ้น (จะพิพากษามนุษย์ท้ งั หลาย และ
พระองค์จสร้างโลกใหม่)
2. อะไรจะเกิดขึ้นกับคนที่ตายแล้ว (ฟื้ นคืนชีพ)
3. หนูคิดว่าโลกใหม่จะเป็ นอย่างไรบ้าง
4. หนูเตรี ยมพร้อมในการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์หรื อยัง
ท่องจาข้ อพระคัมภีร์
วิวรณ์ บทที่ 21 ข้อที่ 5
พระองค์ผปู ้ ระทับบนพระที่นงั่ ตรัสว่า “ดูเถิด เราสร้างสิ่ งสารพัดขึ้นใหม่”
อธิษฐาน
ให้เด็กเสนอข้ออธิษฐานและให้ครู และเด็กคนหนึ่งอธิษฐานออกเสี ยงสลับกัน
กิจกรรม
งานฝี มือที่ 1
วงกลมกับโลกเก่าและโลกใหม่ 1 ชิ้น ต่อ 1 คน
1. ระบายสี
2. ตัดวงกลม 2 รู ปออก และรู ปสี่ เหลี่ยมนอกวงกลมออกเป็ น 6 ชิ้น
3. ตัดรู ปสี เหลี่ยมในวงกลมที่ไม่มีรูปภาพตามเส้นสี ดาและพับตามรอยประเพื่อเปิ ดปิ ดได้
4. นามาติดด้านหน้าวงกลมที่มีรูปภาพด้วยตาไก่
5. นารู ปสี่ เหลี่ยมเล็กที่ตดั ไว้ติดให้ตรงกับรู ปภาพที่เปิ ออกให้ตรงกันเพื่อแสดงว่าโลกเก่า
เปลี่ยนเป็ นโลกใหม่
งานฝี มือที่ 2:
วงกลมกับโลกเก่าและโลกใหม่ 1 ชิ้นต่อ 1 กลุ่ม
การเตรี ยม
1. ใช้กระดาษแข็งทาวงกลมขนาดใหญ่ 2 วง ในวงกลมทั้ง 2 วง นั้นให้เขียนกรอบสี่ เหลี่ยม
ที่มีขนาดเท่ากัน วงกลมละ 7 รู ป (หรื อพอสาหรับจานวนเด็ก)
2. ตัดกระดาษเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมขนาน เท่ากับสี่ เหลี่ยมในวงกลม
 ให้เด็กวาดภาพในสิ่ งที่เด็กเห็นว่าเป็ นสิ่ งไม่ดี เช่น ทะเลาะกัน ตีกนั ลงในกระดาษ
สี่ เหลี่ยมที่ครู แจกให้ คนละ 2 รู ป และวาดภาพสิ่ งที่ตรงข้ามกับภาพแรก เช่น

เล่นเกม ด้วยกัน เดินไปด้วยกัน ฯลฯ
 นาภาพที่เด็กเขียนมาติดในวงกลม โดยสมมุติวา่ วงกลมแรกเป็ นรู ปโลกเก่า อีกลง
เป็ นโลกใหม่ เมื่อติดภาพแล้ว ครู ผสู ้ อนใช้มีดกรี ดกระดาษที่เด็กแปะลงในวงกลม
ทั้ง 2 วง โดยกรี ดด้านของรู ปสี่ เหลี่ยม 3 ด้าน จะทาให้ภาพนั้นเปิ ด-ปิ ด ได้
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