ดานจิตวิญญาณ บทที่ 39
เรื่อง พระเยซูคริสตทรงเรียกใหลาซารัสฟนขึ้นมาจากความตาย
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด
บทเรียน: พระเยซูคริสตทรงเรียกใหลาซารัสฟนขึ้นมาจากความตาย
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะเลาถึงสาเหตุที่ทําใหมารีย และมารธาโศกเศราเสียใจ
2. เด็กจะบอกถึงสิ่งที่พระเยซูไดพูดกับลาซารัส
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม ยน 11:25

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. มวนกระดาษทิชชู หรือเศษผาสีขาว
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานหมดเรียนทั้งบท
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ
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3. อานและศึกษาพระธรรม ยน 11:1-44
4. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงมีฤทธิเหนือความตาย

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 วันนี้เราจะมาเริ่มตนกันดวยการเลนเกมที่ชื่อวา “เร็วเขา เร็วเขา” ครูตองการอาสาสมัครคนหนึ่งเพื่อที่จะทําหนาที่เปนคน
สงสาร ใหเลือกเด็กคนหนึ่ง และใหเขา/เธอไปยืนที่มุมใดมุมนหนึ่งของหองเรียน
 เมื่อคนสงสารพูดวา “เร็วเขา มาหาฉันเดี๋ยวนี้” พวกเธอจะตองเริ่มเคลื่อนที่ไปหาคนสงสารทันที แตมีขอแมวา พวกเธอจะ
เคลื่อนที่ไดเฉพาะวิธีที่ครูบอกใหทําเทานั้น ใหทุกคนเขาแถว และครูจะบอกใหวาเธอแตละคนจะเคลื่อนที่อยางไร
 ใหกระซิบวิธีเคลื่อนที่ใหกับเด็กแตละคน อาจจะใหพวกเขา วิ่งเหยาะๆ, กระโดดไป, กาวสั้นๆเหมือนเด็กเล็ก, กาวใหฐๆ
หรือวิ่งไป เมื่อเด็กทุกคนรูวิธีที่จะเคลื่อนตัวแลว ใหคุณใหสัญญานกับเด็กคนที่เปนคนสื่อสารใหพูดวา “เร็วเขา มาหาฉัน
เดี๋ยวนี้”
 เมื่อเด็กๆไปถึงที่คนสงสาร ใหพวกเขานั่งลง เมื่อทุกคนไปถึงครบแลว ใหเลือกคนสงสารคนใหม และบอกวิธีเคลื่อนตัว
ใหกับเด็กแตละคนอีกครั้ง โดยอยาพยายามใหซ้ําแบบเดิม
 คราวนี้ใหบอกกับเด็กๆใหเคลื่อนตัวแบบ การเดินถอยหลัง, กระโดดเหมือนกบ, ตีลังกาไป, เดินเหมือนเปด หรือโดดไปเปน
วงกลม ใหเด็กๆทําจนกวาจะไปถึงที่คนสงสาร
 ทําไดดีมากทุกคน เธอชอบวิธีเคลื่อนตัวแบบไหนมากที่สุด เธอชอบวิธีแบบไหนนอยที่สุด ใหเด็กไดตอบสนอง
 เรื่องราวในวันนี้จะเกี่ยวกับพี่นองผูหญิงสองคน ซึ่งพวกเขาเปนคนที่ไปสงขาวใหกับพระเยซูรู “เร็วเขา มาหาพวกเราเดี๋วนี้”
พวกเธอมีเหตุผลสําคัญมากที่ตองการพระเยซูมาเร็วๆ แตเธอรูไหม พระเยซูไมไดรีบเรงอยางไร
 ทุกคนแปลกใจที่พระเยซูไมไดรีบเรงแตอยางใด และพวกเขาก็ตองแปลกใจยิ่งขึ้นที่ไดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้น เราลองมาคนหาดูวา
เกิดอะไรขึ้นกันแน
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กิจกรรมการเรียนการสอน:

 พระเยซูไมมีบานของตนเอง เมื่อพระองคเดินทางเพื่อสั่งสอนผูคย เพื่อนๆของพระองคมักจะเชิญพระองคไปพักกับ
พวกเขา เธอเคยมีแขกไปพักที่บานเธอหรือเปลา ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 เพื่อนๆบางคนของพระเยซูอยูที่เมืองเบธานี พวกเขาคือมารีย มารธา และลาซารัส เมื่อพระเยซูไปที่เมืองนี้ มารีย กับ
มารธาจะทําอาหารเลี้ยงพระเยซูกับเหลาสาวก และใหพวกเขาพักที่บานเปนประจํา ลาซารัสเปนคนที่คอยตอนรับ พวก
เขาเปนเพื่อนที่พิเศษมากสําหรับพระเยซูคริสต ใครบางที่เปนเพื่อนคนพิเศษของเธอ ใหเด็กๆบอกชื่อเพื่อนของเขา
พระเยซูคริสตยังมีเพื่อนที่พิเศษๆเหมือนกับพวกเธอทุกคนที่นี่
 ขณะที่พระเยซูเดินทางไปตามที่ตางๆเพื่อสั่งสอนประชาชน มีคนมาบอกขาววาลาซารัสกําลังปวยหนัก พระองครูวา
นั่นหมายถึง “เร็วเขา มาหาพวกเราเดี๋วนี้” มารียกับมารธาตองการใหพระเยซูรีบมารักษาลาซารัส พวกเขารูวาพระเยซู
มีฤทธิอํานาจที่จะรักษา และรูวาพระเยซูทรงหวงใยตอนองชายของพวกเขาเชนกัน
 แตกลับกลายเปนวา พระเยซูคริสตยังคงพักอยูที่ๆพระองคอยูอีกสองวัน ขณะที่พระเยซูคริสตรออยูที่นั่น ลาซารัสได
เสียชีวิตแลว เธอเคยมีใครที่เธอรูจักเสียชีวิตหรือไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอรูสึกอยางไรบาง ใหเด็กๆไดพูดถึง
อารมณของพวกเขา
 เมื่อพระเยซูไปถึงยังเมืองเบธานี มารธาไดรออยู แลวเธอพูดกับพระเยซูวา “ถาหากพระองคอยูที่นี่ นองชายของฉันไม
ตายหรอก” มารธาไมเขาใจวาทําไมพระเยซูไมรีบมา และรักษาลาซารัส
 พระเยซูกลับบอกกับเธอวา “นองชายของเธอจะฟนขึ้นมาใหม” แลวพระเยซูก็บอกบางสิ่งบางอยางที่สําคัญมากที่ครู
ตองการใหทุกคนไดจําไว ครูจะอานใหฟง
"…เราเปนเหตุใหคนทั้งปวงเปนขึ้นและมีชีวิตผูที่วางใจในเรานั้นถึงแมวาเขาตายแลวก็ยังจะมีชีวิตอีกและทุก
คนที่มีชีวิตและวางใจในเราจะไมตายเลยเจาเชื่ออยางนี้ไหม”
ยน 11:25-26
 มารธาตอบวา “ขาเชื่อพระองคเจาขา ขาพระองคเชื่อวาพระองคทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจาที่เสด็จมาใน
โลก”
 พระเยซูบอกกับมารธาใหพามารียมาหาพระองค พระองคไดพบกับทั้งสองคนที่นอกเมือง เพราะมีคนเปนอันมากที่มา
งานศพของลาซารัสอยูที่บานของพวกเธอ
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 เมื่อมารียมาพบกับพระเยซู เธอกําลังรองไหอยู เธอคุกเขาลงและพูดวา “ถาพระองคอยูที่นี่ นองชายของเราจะไมตาย
อยางแนนอน”
 เมื่อพระองคเห็นความเศราโศกของเพื่อนของพระองค พระองคทรงรองไหดวย พระองคถามวาตอนนี้ลาซารัสอยูที่
ไหน แลวพวกเขาก็พาพระเยซูไปที่อุโมงคฝงศพ พระเยซูก็มีความรูสึกเสียใจเหมือนกับคนทั่วไปที่รองไหเมื่อมีคนที่
รูจักตองมาเสียชีวิต

 ในสมัยนั้น เมื่อมีคนตาย พวกเขาจะหอศพดวยผา และเอาไปวางไวในอุโมงคฝงศพที่ทํามาจากหิน
 ใหเลือกอาสาสมัครที่จะแสดงเปนลาซารัส ใหเด็กๆที่เหลือชวยคุณพันทิชชูรอบอาสาสมัคร (ไมตองปดหนา) ใหคุณ
อธิบายกับเด็กๆวานี่คือวิธีที่ลาซารัสถูกพันเอาไว
 พระเยซูบอกกับผูชายที่ยืนอยูแถวนั้นวาใหเปดปากอุโมงคออก มารธาบอกกับพระองควา “พระองค ตอนนี้ก็สี่วันแลว
คงจะมีกลิ่นเหม็นมากแลว”
 พระเยซูพูดวา “เราบอกเจาแลวมิใชหรือวา ถาเจาเชื่อเจาจะไดเห็นความยิ่งใหญของพระเจา” แลวพระองคก็พูดดวย
เสียงดังวา “ลาซารัส ออกมาเถิด” ใหอาสาสมัครกาวออกมาจากอุโมงค
 แนนอนที่เดียว ลาซารัสเดินออกจากอุโมงค เขาเปนขึ้นมา พระเยซูใหคนชวยแกะผาพันออกเพื่อที่ลาซารัสจะเคลือน
ไวหไดอยางอิสระ ใหเด็กๆชวยกันเอาทิชชู หรือผาที่พันอาสาสมัครออก
 ผูคนที่เห็น และไดขาวสรรเริญพระเจา พระเยซูทรงใหคนที่ตายไปแลวสี่วันฟนขึ้นมาอีกครั้ง! มีคนมากขึ้นเรื่อยๆที่เชื่อ
วาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา

 ใหเรมาเลนเกมๆหนึ่งดวยกันที่มีชื่อวา “เกมจับลาซารัส” ถาเปนไปได ใหพาเด็กๆออกไปขางนอกซึ่งมีบริเวณกวางกวา
เพื่อที่จะเลนเกมดวยกัน หรือใหจัดโตะและเกาอี้เพื่อใหมีบริเวณในหองที่กวางพอที่จะเลนเกมได
 ใหเลือกเด็กหนึ่งคนที่จะเปนคนไลจับ และอีกคนหนึ่งที่จะเปนพระเยซู คนไลจับจะพยายามไลจับเด็กคนอื่นๆ แตจะไม
สามารถจับพระเยซูได เมื่อมีเด็กคนใดคนหนึ่งที่ถูกคนไลจับแตะตองตัวแลว เขา/เธอจะตองนอนลงกับพื้น และแสดง
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 สําหรับคุณ ในทุกๆสองถึงสามนาที ใหคุณตะโกนบอกเด็กๆวา “หยุด” เมื่อเด็กๆไดยินคําสั่งของคุณแลว พวกเขา
จะตองหยุดอยูกับที่ในทาสุดทายที่พวกเขากําลังทําทาอยู จากนั้นใหคุณเลือกคนที่จะเปนคนไลจับ กับคนที่จะเปนพระ
เยซูคนใหม ใหเลนเกมไปเรื่อยๆจนกวาเด็กทุกคนไดมีโอกาสเปนคนไลจับ หรือพระเยซู

การจบบทเรียน:

 มีใครจะบอกครูไดบางวา เมื่อพระเยซูไดขาววาลาซารัสปวยหนักพระเยซูไดทําอยางไร (พระองคทรงประทับอยู
ที่ๆพระองคอยูอีกสองวัน)
 ทําไมมารีย กับมารธาถึงไดเศราโศกเสียใจมากในชวงเวลาที่พระเยซูไปถึงที่บานของพวกเธอ (เพราะวาลาซารัส
ไดเสียชีวิตแลว)
 เมื่อพวกเขาเปดปากอุโมงคฝงศพ พระเยซูคริสตไดพูดอะไรกับลาซารัส (ลาซารัส จงออกมาเถิด)
 จากนั้นเกิดอะไรขึ้น (ลาซารัสฟนขึ้นมาจากความตาย และเดินออกมาจากอุโมงค)
 เมื่อผูคนจํานวนมากเห็นวาลาซารัสไมตายแลว พวกเขายิ่งมีความเชื่อมากขึ้นวาพระเยซูทรงเปนพระบุตรของ
พระเจา พระเยซูไมเพียงแตรักษาคนเจ็บปวยใหหายได แตพระองคยังสามารถใหคนตายเปนขึ้นมาอีกดวย
 พวกเธอเชื่อหรือไมวา พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา อะไรที่ทําใหเธอเชื่อในพระองค ใหเด็กแตละ
คนไดมีโอกาสไดตอบสนอง
 ถาเราเชื่อในพระเยซูคริสต เราจะไดอยูกับพระองคในสวรรคตลอดกาล พวกเธอรอคอยโอกาสที่จะไดอยูกับพระ
เยซูคริสตหรือเปลา เราลองมาทบทวนกันอีกครั้งวาพระเยซูคริสต ไดพูดอะไรกับมารธาบาง
 ใหเด็กๆไดพูดตามคุณทีละประโยค
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พระเยซูตรัสกับเธอวา
"เราเปนเหตุใหคนทั้งปวง
เปนขึ้นและมีชีวิต
ผูที่วางใจในเรานั้น
ถึงแมวาเขาตายแลว
ก็ยังจะมีชีวิตอีก
ยน 11:25
 หลังจากที่เด็กๆไดมีโอกาสพูดขอพระธรรมนี้หลายครั้งแลว ลองใหเด็กๆไดมีโอกาสแตงเปนประโยคตามแบบ
ของตัวเอง แตใหคงความหมายตามขอพระธรรมขอนี้
 ครูรูสึกดีใจมากที่เราทุกคนเชื่อในพระเยซูคริสต ซึ่งทําใหเรากลายเปนเพื่อนสนิทของพระองคเหมือนกับมารีย
มารธา และลาซารัสเปนเพื่อนสนิทของพระองค ใหพวกเธอจําไวเสมอวา พระเยซูพระบุตรของพระเจาผูทรงฤ
ทธิเปนเพื่อนสนิทของเธอทุกคน
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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