ดานจิตวิญญาณ บทที่ 41
เรื่อง เศรษฐีหนุม
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานของหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด
บทเรียน: เศรษฐีหนุม
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะพูดถึงสิ่งที่เศรษฐีหนุมไดถามพระเยซูคริสต
2. เด็กจะบอกถึงสาเหตุที่เศรษฐีหนุมจากไปดวยความเศราใจ
3. เด็กจะอธิษฐานขอพระเจาที่จะเปนที่หนึ่งในชีวิตของพวกเขา

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. พระคัมภีร
2. กอนหินเล็กๆ หรือแผนกระดาษที่ใหญพอที่จะเขียนคําวา พระเยซูทรงเปนที่หนึ่ง สําหรับเด็กแตละคน
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
1. กอนหิน
2. ปากกามารกเกอร

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
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2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม มก 10:17-31 และทําเครื่องหมายไว
4. อธิษฐานเผือ่ เด็กๆที่จะเรียนรูวาพระเยซูทรงตองการใหพวกเขาใหพระองคทรงเปนที่หนึ่ง

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 วันนี้ครูมีสิ่งที่สําคัญมากอยากใหพวกเธอไดคิด ครูจะถามคําถาม อยาตอบทันทีเพราะพวกเธอจําเปนที่จะตองใชเวลา
สักสองสามวินาทีที่จะคิด พรอมหรือยัง
 นี่คือคําถาม: ถาหากพระเยซูมาเยี่ยมเราในวันนี้ และเธอมีโอกาสที่จะถามคําถามกับพระองคหนึ่งคําถาม เธอจะถาม
พระองควาอยางไร
 ใหเด็กๆไดคิดสักครูหนึ่ง จากนั้นใหพวกเขาพูดสิ่งที่ตองการจะถามพระเยซู
 พวกเธอถามคําถามที่เยี่ยมมาก ครูไมรูวาพระเยซูจะตอบคําถามเหลานั้นอยางไร แตเมื่อเธอศึกษาพระคัมภีรของเธอ
และเรียนรูที่จะเขาใจพระเยซูคริสต พระองคจะชวยใหเธอเขาใจเอง
 วันนี้เราจะไดฟงเกี่ยวกับเรื่องของชายหนุมคนหนึ่ง เขาก็มีคําถามที่คิดไมตกมาสักระยะหนึ่งแลว เขาอาศัยอยูในสมัยที่
พระเยซูยังทรงดํารงชีวิตอยูในโลก เขาจึงไปหาพระเยซู และถามคําถาม
 ใหเรามาคนหาคําถามของชายหนุมคนนี้ในพระคัมภีร และเราอาจจะไดพบคําตอบที่สําคัญๆอีกดวย
กิจกรรมการเรียนการสอน:

 ขณะที่พระเยซูคริสตกําลังยุงอยูกับการอวยพรเด็กๆ ทําใหทุกคนแปลกใจที่คนสําคัญอยางพระเยซูคริสตใชเวลากับ
เด็กๆดวย
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 หลังจากที่พระองคไดอวยพรเด็กๆ พระองคไดเดินไปตามถนน ในขณะนั้นมีชายหนุมคนหนึ่งเขามาพระองค เขาได
คุกเขาลง
 ครูตองการอาสาสมัครสองคน ใหคนหนึ่งแสดงเปนพระเยซูคริสต และอีกคนหนึ่งแสดงเปนชายหนุมคนนั้น ใหเลือก
อาสาสมัครสองคน ใหคนที่แสดงเปนคนหนุมคุกเขาลงตรงหนาของคนที่แสดงเปนพระเยซูคริสต สําหรับพวกเธอที่
เหลือใหแสดงเปนผูที่ติดตามพระเยซู ใหเด็กๆที่เหลือไปอยูดานหลังของพระเยซู
 ชายหนุมคนนั้นไดถามคําถามหนึ่งกับพระเยซู
 ใหคุณกระสิบกับคนที่แสดงเปนชายหนุม และจากนั้นใหเขาถามคําถามดังกลาวดังๆ
"…ทานอาจารยผูประเสริฐขาพเจาจะกระทําประการใดจึงจะไดชีวิตนิรันดร" มก 10:17
 ชายหนุมคนนี้ตองการรูวา เขาจะตองทําอยางไรเพื่อที่จะไดอยูในสวรรคกับพระเยซูคริสต หลังจากที่เขาไดเสียชีวิตไป
แลว ใหคุณกระสิบใหคนที่แสดงเปนพระเยซูเพื่อที่เขาจะไดตอบ “ใหทําตามพระบัญญัติของพระเจา”
 พวกเธอยังจําพระบัญญัติสิบประการไดไหม ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 พระเยซูคริสตไดพูดถึงพระบัญญัติวา:
“…ทานรูจักพระบัญญัติแลวซึ่งวาอยาฆาคนอยาลวงประเวณีผัวเมียเขาอยาลักทรัพยอยาเปนพยานเท็จอยาฉอ
เขาจงใหเกียรติแกบิดามารดาของตน" มก 10:19
 ชายหนุมคนนั้นไดรับการหนุนใจ เขาบอกกับพระเยซูวา “เราไดปฏิบัติตามพระบัญญัติเหลานั้นมาตั้งแตเด็กๆแลว” ให
เราแสดงความยินดีกับชายหนุมคนนี้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติ ใหเด็กๆไดทําทาแสดงความยินดี
 พระเยซูทรงรักชายหนุมคนนั้นที่กําลังคุกเขาตอหนาพระองค พระองครูวาเขากําลังพูดความจริงอยู
 พระเยซูตรัสวา “เจาจะตองทําอีกสิ่งหนึ่ง กลับไปและขายทรัพยสมบัติที่เจามีอยู และใหเงินเหลานั้นกับคนยากจน
จากนั้นใหตามเรามา”
 ใบหนาที่เปยมดวยความหวังของชายหนุม ตอนนี้ไมมีอีกแลว เขารูสึกหนักใจมาก และดวงตาก็ดูเศราเหลือเกิน ให
อาสาสมัครที่เปนชายหนุมทําหนาเศรา
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 พวกเธออยากรูไหมวาทําไมถึงเปนเชนนั้น เพราะวาชายหนุมคนนั้นเขาเปนคนที่ร่ํารวยมาก เขามีทรัพยสมบัติ และ
เงินทองมากมาย เขามีคนใช และที่ดินดวย เขาไมตองการสูญเสียสิ่งเหลานี้ และตามพระเยซูไป
 ในที่สุดชายหนุมไดตัดสินใจวา สิ่งที่พระเยซูคริสตบอกกับเขานั้นยากเกินไป เขาเดินจากไปอยางชาๆ และรูสึกเศราใจ
ใหอาสาสมัครแสดงทาทางเดินชาๆ และทําทาเศราใจ

 ใหเรามาเช็คดูวาเราเขาใจถึงสาเหตุที่ชายหนุมเดินจากไป แทนที่จะติดตามพระเยซูคริสต ใหนําเด็กๆกลับมารวมกลุม
 ครูตองการอาสาสมัครคนใหมที่จะเลนเปนชายหนุม ใหเลือกเด็กที่แข็งแรง และใหเขา/เธอมายืนอยูตรงกลางวงกลม
 ในพระคัมภีรบอกวา ชายหนุมคนนั้นเปนคนร่ํารวย เราจะใชกอนหินเหลานี้แทนทรัพยสมบัติของเขา ใหแจกกอนหิน
หรือกระดาษที่เตรียมไวใหกับเด็กทุกคน
 ใหเด็กๆเอากอนหินยื่นใหกับอาสาสมัคร โดยใชกอนหินแทนทรัพยสมบัติของชายหนุมนั้น คุณอาจจะบอกดวยวากอน
หินแตละกอนนั้นใชแทนอะไรบางเชน เงิน ทอง คนใช บานสวยๆ เสื้อผาสวยๆ ที่ดิน ฯลฯ เมื่อเด็กทุกคนเอากอนหิน
ใหกับอาสาสมัครครบแลว อาสาสมัครจะตองถือของที่หนักขึ้น
 ใหถามอาสาสมัครวา เธอรูสึกอยางไรบางที่ถือของเหลานี้ ใหนําอาสาสมัครที่จะอธิบายไดวามันหนัก จากนั้นใหเด็กๆ
เอากอนหินกลับไปที่ละกอน
 ใหถามอาสาสมัครวา เธอรูสึกดีขึ้นไหม (ใช) ใหกลาวขอบคุณอาสาสมัคร และใหเขากลับไปนั่งที่
 การมีทรัพยสมบัติมากมายสามารถฉุดใหคนจมลง และหางออกไปจากการติดตามพระเยซูคริสต ชายหนุมคนนั้น
จําเปนที่จะตองใหพระเยซูคริสตเปนที่หนึ่งในชีวิตเขา แตเขากลับเอาความร่ํารวยของเขามาเปนที่หนึ่ง
 พระเยซูคริสตเลาเรื่องนี้เพื่อใหเรารูวา การใหพระองคเปนที่หนึ่งในชีวิตนั้นเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง
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 ใหเรามาทําสิ่งของที่เธอจะเอากลับไปบาน และเปนสิ่งย้ําเตือนวาเธอตองใหพระเยซูเปนที่หนึ่งในชีวิต ครูจะใหปากกา
มารกเกอรเพื่อที่จะเขียนคําวา “พระเยซูทรงเปนที่หนึ่ง” ลงบนกอนหินของตัวเอง ใหชวยเด็กๆเขียนดวยถาจําเปน
 ชายหนุมไมสามารถที่จะละทิ้งทรัพยสมบัติของเขาและติดตามพระเยซู สําหรับเธอ เธอคิดวาอะไรคือสิ่งที่ทําใหเปน
อุปสรรคในการติดตามพระเยซูคริสต ใหโอกาสกับเด็กๆที่จะตอบ
 คราวนี้เราจะมาเลนเกมหนึ่งเกม เพื่อชวยใหเธอแนใจวาเธอรูวาสิ่งไหนบางที่แสดงถึงการใหพระเยซูเปนที่หนึ่ง พระ
เยซูคริสตทรงเปนที่หนึ่งในชีวิตของเราเมื่อเรามองไปที่พระองค และคิดถึงพระองค ใหชูกอนหินของตัวเองเมื่อครูพูด
ถึงสิ่งที่เธอคิดวาเปนการใหพระเยซูคริสตเปนที่หนึ่งในชีวิต และใหวางกอนหินลงบนพื้นแลวนั่งทับมันไวหากครูพูด
ถึงสิ่งไมใชเปนการใหพระเยซูเปนที่หนึ่งในชีวิต ใหทบทวนวิธีการเลนกับเด็กๆ
o
o
o
o
o
o
o
o

อานพระคัมภีร (ชูกอนหินขึ้น)
ไมเชื่อฟงพอแม (นั่งทับกอนหิน)
อธิษฐานตอพระเจา (ชูกอนหินขึ้น)
เลนอยูที่บานแทนที่จะไปนมัสการ (นั่งทับกอนหิน)
รองเพลงสรรเสริญพระเจา (ชูกอนหินขึ้น)
คิดถึงความรักที่พระเยซูมีใหกับเธอ (ชูกอนหินขึ้น)
พูดใหรายกับเพื่อน (นั่งทับกอนหิน)
คิดถึงสิ่งที่เธอจะสามารถทําไดในสิ่งที่พระเยซูตองการใหทํา (ชูกอนหินขึ้น)

การจบบทเรียน:

 มีใครจะบอกครูไดไหมวา ชายหนุมคนนั้นถามพระเยซูวาอยางไร (จะทําอยางไรใหมีชีวิตนิรันดร)
 พระเยซูบอกใหชายหนุมคนนั้นทําอะไรบาง (ใหขายทุกสิ่งทุกอยาง, มอบของใหกับคนจน และตามพระองค)
 ชายหนุมคนนั้นไดเชื่อฟงพระองคไหม (ไม)
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 ทําไมชายหนุมคนนั้นถึงจากไปดวยความเศราใจ (เพราะเขาเปนคนร่ํารวย และไมอยากจะขายสิ่งที่เขามีอยู)
 ในชีวิตของชายหนุมคนนั้น อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับเขา (ความร่ํารวยของเขา)
 พระเยซูตองการใหเราใหพระองคเปนที่หนึ่งในชีวิต เราจะทําไดอยางไร (คําตอบที่อาจเปนไปได: โดยการศึกษาพระคํา
ของพระเจา, อานพระคัมภีร, อธิษฐานอยางสม่ําเสมอ, ขอพระเจาที่จะชวยใหเราทําในสิ่งที่ถูดตอง, ฯลฯ)
 เมื่อเธอกลับไปถึงบาน เธออาจจะเอากอนหินนี้ใหคนอื่นๆในครอบครัวดู ใหเลาเรื่องราวในวันนี้ใหพวกเขาฟง และบอก
พวกเขาถึงวิธีที่เธอจะทําเพื่อใหพระเยซูคริสตจะไดเปนที่หนึ่งในชีวิตของเธอ
 ตอนนี้ใหวางกอนหินของตัวเองไวขางหนาแลวเราจะอธิษฐานปด ครูจะเริ่มอธิษฐาน และ (พูดชื่อเด็กที่นั่งถัดจากคุณ)
จะพูดตามครู เราจะอธิษฐานไปรอบๆ เมื่อ (พูดชื่อเด็กที่นั่งถัดจากคุณ) อธิษฐานตามครูแลว ใหเราทุกคนที่เหลือพูดวา
“อาเมน” พรอมกัน
 คําอธิษฐาน: พระเยซูคริสต ขอพระองคทรงเปนที่หนึ่งในชีวิตของฉัน
 ใหเด็กๆไดอธิษฐานเวียนกันไปเปนวงกลม ใหคุณนําพวกเขาพูดวา อาเมน พรอมกัน จากนั้นใหเด็กๆนํากอนหินของ
เขากลับบานไปดวย
กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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