ดานจิตวิญญาณ บทที่ 33
เรื่อง พระคริสตทรงบังเกิด
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจขาวประเสริฐ และไดรับการหนุนใจใหตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
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วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะพูดถึงสองสิ่งที่ทําใหพระกุมารเยซูทรงเปนเด็กพิเศษ
2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่พระเจาทรงประทานพระกุมารเยซู
3. เด็กจะบรรยายถึงวิธีหนึ่งวิธีที่เขา/เธอจะตอนรับพระกุมารเยซูเขามาในโลกนี้
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ตุกตา
กลอง - ปดดวยกระดาษ
ริบบิ้น หรือเชือก

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. ใหอานบทเรียนทั้งบท
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อน และศึกษาพระธรรม ลูกา 1-2.
4. เอาตุกตาใสลงในกลอง และหอกลองดวยกระดาษหรือผา
5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะใหพระเยซูคริสตเขามาในจิตใจของพวกเขา
ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 วันนี้เราจะเริ่มบทเรียนดวยการเลนเกมวันเกิด เราตองการแบงเปนสองทีม ใหเรานับหนึ่ง สอง ใหเด็กๆยืนเขาแถว และ
เริ่มนับหนึ่ง และสองสลับกันไป ใหเด็กๆที่นับหนึ่งเขาแถว และใหเด็กๆที่นับ สองมาเขาแถวดวยกัน
 เมื่อครูพูดวา เริ่มได ใหแตละกลุมเขาแถวโดยใหเรียงลําดับตามวันเกิดกอนหลัง คนที่อยูหัวแถวจะตองมีวันเกิดที่
ใกลเคียงกับวันที่ 1 มกราคม คนสุดทายของกลุมจะตองมีวันเกิดที่ใกลเคียงกับวันที่ 31 ธันวาคม
 ใหแนใจวาเด็กๆสามารถเขาใจวิธีการเลนเกม เมื่อเด็กๆเขาใจแลว ใหคุณพูดวา “เริ่มได” แลวใหเด็กๆในแตละกลุมเขา
แถวตามลําดับกอนหลังของวันเดือนปเกิด ใหปรบมือใหเมื่อเด็กทั้งสองกลุมเสร็จแลว ใหทีมที่ชนะไดรับการคํานับ
หนึ่งครั้ง
 จากนั้นใหเด็กๆแบงกลุม กลุมละสามหรือสี่คน จากนั้นใหพวกเขาอยูใหหางจากกลุมอื่นๆเพื่อเวลาพูดกลุมอื่นจะไมได
ยินสิ่งที่แตละกลุมพูดคุยกัน
 ตอไปนี้จะเปนความทาทายอีกอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องวันเกิด ลองคิดดูวาสัปดาหหนาจะถึงวันเกิดของเธอ และเธอจะ
ขออะไรก็ได ใหตัดสินใจกันในกลุมวา พวกเธอจะขออะไรโดยสามารถขอไดเพียงอยางเดียวเทานั้น ครูจะใหเวลาเพียง
หนึ่งนาทีที่จะปรึกษากัน จากนั้นแตละกลุมจะนําเสนอสิ่งที่จะขอ ขอใหจําไววา ทุกคนในกลุมจะตองเห็นตรงกัน
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 ใหเวลากับเด็กๆที่จะชวยกันคิดวาจะขออะไรหากถึงวันเกิดของพวกเขา เมื่อครบหนึ่งนาทีแลว ใหแตละกลุมรายงาน
คําตอบ และใหแตละกลุมบอกดวยวาทําไมจึงเลือกสิ่งนั้น และจะทําอะไรกับของขวัญชิ้นนั้น

 นานมาแลว ราวๆสองพันปที่ผานมา พระเจาทรงมอบของขวัญ ไมใชสําหรับคนใดคนหนึ่ง แตเปนของขวัญสําหรับ
โลกของเรา เปนของขวัญที่เกินกวาที่มนุษยจะเขาใจได ใหนํากลองที่บรรจุตุกตามาวางไวตรงกลางวง
 ในกลองนี้เราจะสามารถเห็นถึงของขวัญที่พิเศษที่พระเจาไดประทานใหกับโลกของเรา แตเรายังจะไมเปดมันในตอนนี้
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 วันนี้ครูจะเริ่มเรื่องเลาโดยการยอนกลับไปในบทแรกๆที่เราๆดเรียนมา
 ตอนที่พระเจาสรางโลกแลวเสร็จใหมๆนั้น โลกของเราเปนอยางไรบาง (โลกของเราชางสมบูรณแบบ และสวยงามมาก,
มีแมน้ํา และทะเลสาปสองแสงระยิบระยับแวววาว
 มีใครจะบอกครูไดวา พระเจาไดเอามนุษยสองคนแรกใสไวที่ไหน (ในสวนแหงหนึ่งที่สวยงาม)
 พระเจาทรงเยี่ยมเยียนคนทั้งสองในสวนที่สวยงามเปนประจํา และแลววันหนึ่งคนทั้งสองคนไดกระทําบาป มีตนไม
ตนหนึ่งที่พระเจาบอกวาอยาเขาใกล กินไมได แตทั้งสองคนกินผลไมของตนนั้น จากนั้นพวกเขาก็รูสึกอาย และหลบ
ซอนจากพระเจา
 พระเจาไมเคยมาเยี่ยมเยียนมนุษยอีกเลย เพราะพระเจาทรงบริบูรณ และบริสุทธิ์ พระองคไมสามารถอยูรวมกับมนุษย
ที่ทําบาปไดอีก นับจากเวลานั้น พระเจาจะพูดคุยกับมนุษยผานทางผูเผยพระวจนะเชน เอลียาห และเอลีชาห
 พระเจาทรงประสงคที่จะมีความสัมพันธกับมนุษยอีก พระองควางแผนที่จะขจัดเอาความผิดบาปเหลานั้นออกไป ตอง
มีใครบางคนที่ยอมเสียสละเพื่อยกความผิดบาปเหลานั้นของมนุษย แตไมใชวาคนนั้นจะเปนใครก็ได คนที่จะยอม
เสียสละนั้นจะตองสมบูรณแบบเชนกัน - เหมือนกับพระเจา
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 ถาอยางนั้นจะมีใครที่พระเจาจะสงมาเพื่อไถบาปเรา จะมีใครที่สมบูรณแบบเหมือนกับพระเจาอีก ใหเด็กๆได
ตอบสนอง
 พระเจาทรงรูวาการที่จะสามารถอยูรวมกับมนุษยไดอีกครั้ง พระองคตองมีของขวัญชิ้นพิเศษสุดใหกับโลกใบนี้ ของขวัญที่ยากที่จะให

 ใหเราเปดกลอง และดูวาของขวัญชิ้นนั้นคืออะไร ใหเด็กๆเปดกลองหาตุกตา ใหเด็กๆไดมีโอกาสพูดถึงทารกที่พวกเขา
รูจัก
 พระเจาสงตุกตามาใหกับโลกของเราใชไหม – พระองคทรงประทานพระบุตรองคเดียวคือพระเยซูคริสจต พระเจาทรง
กระทําไดทุกสิ่ง เธอคิดวาพระเจาใชวิธีอะไรในการสงพระเยซูคริสตเขามาในโลกนี้ ใหเด็กๆแสดงความคิดเห็น
 ที่นาอัศจรรยใจคือ พระเจาไดสงพระเยซูเขามาในโลกในลักษณะเด็กทารกผูชายตัวเล็กๆที่ชวยเหลืออะไรไมได
เหมือนกับมนุษยคนหนึ่ง เรื่องราวที่จะเลาตอไปนี้คือเรื่องราวของพระกุมารเยซู
 วันหนึ่งทูตสวรรคไดมาปรากฏกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อวา มารีย ทูตองคนั้นมีแสงเจิดจาทําใหมารียกลัวเปนอันมาก
ลองทําหนาตาของคนกลัว ใหเด็กๆลองทําหนาของคนที่กําลังกลัว ดีมาก
 ทูตองคนั้นพูดกับมารยวา
“แลวทูตสวรรคจึงกลาวแกเธอวา"มารียเอยอยากลัวเลยเพราะเธอเปนที่พระเจาทรงโปรดปรานแลวดูเถิดเธอ
จะตั้งครรภและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นวาเยซู "บุตรนั้นจะเปนใหญและจะทรงเรียกวาเปนบุตรของ
พระเจาสูงสุดพระเจาจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของทานใหแกทาน” ลูกา 1:30-32
 มีอะไรบางที่มารยไดรูเกี่ยวกับสิ่งที่พิเศษของทารกคนนี้ที่เธอจะคลอดออกมา (เขาจะกลายเปนผูที่ยิ่งใหญ, เขาจะถูก
เรียกวาเปนบุตรของพระเจา)
 มารยมีคําถามที่สําคัญอยากจะถามทูตสวรรค “สิ่งนี้จะเกิดไดอยางไร ฉันยังไมไดแตงงาน เลย”
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 ทูตของพระเจาอธิบายใหเธอฟงวา ทารกจะมาจากพระเจาเอง มารยไดหมั้นหมายไวกับชายหนุมที่ชื่อวา โยเซฟ เมื่อโย
เซฟรูวามารยกําลังจะมีเด็ก เขาคิดวาวิธีที่ดีที่สุดคือการไมแตงงานกับเธอ แตทูตสวรรคไดปรากฏตอหนาเขาและพูดวา
“แตเมื่อโยเซฟยังคิดในเรื่องนี้อยูก็มีทูตองคหนึ่งของพระเปนเจามาปรากฏแกโยเซฟในความฝนวา"โยเซฟ
บุตรดาวิดอยากลัวที่จะรับมารียมาเปนภรรยาของเจาเลยเพราะวาผูซึ่งปฏิสนธิ์ในครรภของเธอเปนโดยเดช
พระวิญญาณบริสุทธิ์ เธอจะประสูติบุตรชายแลวเจาจงเรียกนามทานวาเยซูเพราะวาทานเปนผูที่จะโปรดชวย
ชนชาติของทานใหรอดจากความผิดบาปของเขา"” มธ 1:20-21
 โยเซฟ และมารยตองเดินทางไกลไปยังเบธเลเฮมเพื่อจายภาษีของพวกเขา ทางที่ไปชางรอน และเต็มไปดวยฝุน และ
มารียก็ถึงกําหนดใกลจะคลอดแลว
 ใหเรามาเดินทางไกลที่แสนจะรอน และเต็มไปดวยฝุนกันเถอะ ใหเด็กๆเดินไปรอบๆหอง ออกไปขางนอก และกลับมา
ยังที่เดิม ในขณะที่กําลังเดินทางอยู ใหทําทาบนเกี่ยวกับอากาศรอน และถนนที่เต็มไปดวยฝุน และบนวาเหนื่อยมากที่
ตองเดินทาง
 ลองคิดดูวามารียจะรูสึกเหนื่อยขนาดไหนเมื่อถึงที่เบธเลเฮม โยเซฟมองหาที่พักเพื่อจะพักผอนแตที่พักทุกแหงเต็มไป
หมด มีเจาของที่พักคนหนึ่งผูใจดีบอกกับโยเซฟวา พวกเขาสามารถพักที่คอกสัตวของเขาได เปนถ้ําซึ่งอยูเชิงเขาออก
จากเมืองไปนิดหนอย
 ไมนานเทาไหรหลังจากที่พวกเขาถึงที่พัก พระกุมารเยซูก็ไดยังเกิด มารียอุมพระบุตรของพระเจาไวในออมแขนของ
เธอ

 เอาตุกตาใหกับเด็กผูหญิงคนหนึ่งในกลุมและใหเธอทําทากลอมใหเด็กนอน ใหเด็กๆที่เหลือรองเพลงกลอมเด็กดวยกัน
 เธอคิดวาจะเปนอยางไรบางในขณะที่พระกุมารเยซูประสูติในคอกสัตว ใหเด็กๆไดตอบ
 ในความคิดของเธอนั้น เธอคิดวาทารกที่พิเศษ และเปนบุตรของพระเจานั้นควรจะเกิดที่ไหน ใหโอกาสกับเด็กๆเพื่อ
ตอบคําถาม
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 มารย และโยเซฟตางรูสึกแปลกใจที่จูๆก็มีคนเลี้ยงแกะมายังคอกสัตว คนเลี้ยงแกะเลาวา มีทูตสวรรคมากมายมาหา
พวกเขาขณะที่พวกเขาเลี้ยงแกะอยูบนภูเขา ใหเรามาดูวาทูตสวรรคไดพูดอะไรกับพวกเขา
“ฝายทูตองคนั้นกลาวแกเขาวา"อยากลัวเลยเพราะเรานําขาวดีมายังทานทั้งหลายคือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึง
คนทั้งปวง เพราะวาในวันนี้พระผูชวยใหรอดของทานทั้งหลายคือพระคริสตเจามาบังเกิดที่เมืองดาวิด นี่จะ
เปนหมายสําคัญแกทานทั้งหลายคือทานจะไดพบพระกุมารนั้นพันผาออมนอนอยูในรางหญา"” ลก 2:10-12
 ทันใดนั้นทองฟาก็เต็มไปดวยเหลาทูตสวรรครองเพลงสรรเสริญพระเจา ใหนําเด็กๆรองเพลงคริสเตียนที่พวกเขารอง
เปน ใหชูมือขึ้นในขณะที่รองเพลงสรรเสริญพระเจา จากนั้นใหเด็กๆกลับไปนั่งที่เดิม
 เมื่อทูตสวรรคจากไปแลว คนเลี้ยงแกะจึงไดรีบมาหาพระกุมาร และที่นี่เอง ที่พระกุมารถูกพันไวดวยผา และนอนอยูใน
รางหญา เหมือนกับที่ทูตสวรรคไดบอกเอาไว
 คนเลี้ยงแกะทั้งหลายนมัสการพระกุมารเยซู และวิ่งออกไปบอกกับคนอื่นๆถึงสองที่พวกเขาเห็น และไดยิน
 ในไมชาก็มีคนมาเยี่ยมเพิ่มมากขึ้น โหราจารย แตงตัวดวยเสื้อผาที่มีราคา นั่งอูฐมาจากที่หางไกล พวกเขามาเพื่อ
นมัสการพะกุมารเยซู และมอบของขวัญอันมีคาตางๆให – ทองคํา, กํายาน และมดยอบ มารีย กับโยเซฟรูสึกงงงวยกับ
ของขวัญล้ําคาเหลานี้ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทําใหมารีย กับโยเซฟเชื่อวาพระเยซูคริสตเปนพระบุตรของพระเจาที่
พระองคทรงประทานเปนของขวัญใหกับมนุษย
 ในวันคริสตมาส พวกเราไดฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต ยังจําของขวัญชิ้นพิเศษที่พวกเธอชวยกันคิดไดไหม พระ
เจาไดมอบของขวัญชิ้นพิเศษสุดใหกับเรา พระองคประทานพระบุตรของพระองคเพื่อไถบาปของเรา

การจบบทเรียน:

 มีใครจะบอกครูไดบางวา มีสิ่งที่พิเศษอะไรบางที่เกิดขึ้นในคืนที่พระเยซูประสูติ (คําตอบที่อาจเปนไปได: ทูตสวรรค
ไดไปบอกกับคนเลี้ยงแกะวาพระบุตรของพระเจาไดบังเกิดแลว, ทองฟาเต็มไปดวยเหลาทูตสวรรคที่รองเพลง
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 ทําไมพระเจาทรงประทานพระเยซูคริสตใหกับเรา (เพื่อเปนพระผูชวยใหรอกของเรา)
 โหราจารยไดมอบของขวัญอันมีคาคือ ทองคํา กํายาน และมดยอบใหพระเยซูคริสต พวกเราก็สามารถถวายของขวัญ
อันล้ําคาใหกับพระเยซูคริสตไดเชนกัน – ของขวัญจากใจของเรา ซึ่งเปนของขวัญที่พระองคตองการมากที่สุด
 เธอคิดวาของขวัญจากใจที่เราสามารถถวายใหพระเยซูคริสตมีอะไรบาง (คําตอบที่อาจเปนไปได: ความรักของเรา,
ความเชื่อของเรา, รักผูอื่นเหมือนกับที่พระอง๕ทรงรัก, บอกกับคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องราวของพระองค, ฯลฯ)

 เอากระดาษใหกับเด็กๆคนละหนึ่งแผน ใหคุณแสดงใหพวกเด็กๆดูวิธีการพับ และตัดกระดาษเปนรูปหัวใจ
 ใหพวกเธอคิดสักครูหนึ่งวา ของขวัญจากใจที่จะใหกับพระเยซูคริสตคืออะไร จากนั้นใหเขียน หรือวาดรูปลงบนรูป
หัวใจของเธอ
 ใหเด็กๆเจาะรูตรงขางบนของรูปหัวใจ จากนั้นใหเด็กๆเอาริบบิ้น หรือเชือกสอดเขาไปเพื่อเอาไวแขวนได
 ใหรวมตัวกันทําเปนวงกลมเพื่ออธิษฐาน และใหถือรูปหัวใจเอาไวตรงกลาง และพูดตามครู
 พระเยซูคริสตเจา,
ขอบพระคุณที่พระองคทรงเขามาในโลกนี้เพื่อชวยพวกเรา
เราเชื่อวาพระองคทรงเปนพระบุตรของพระเจา
เราขอมอบหัวใจของเราใหกับพระองค
อาเมน
 ใหเด็กๆเอารูปหัวใจกลับบานดวย
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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