ดานจิตวิญญาณ บทที่ 44
เรื่อง พระเยซูทรงยอมสละชีวิตเพื่อพวกเรา
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ยอมรับวาพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจขาวประเสริฐ และไดรับการหนุนใจใหรับพระเยซูคริสตเปนพระผูชวยใหรอด
กลุมอายุ: 6-8
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเยซูคริสต พระผูชวยใหรอด
บทเรียน: พระคริสตทรงมอบชีวิตใหกับเรา
เวลาที่ใชในการสอน: 45 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะพูดถึงสาเหตุที่ทําไมพระเยซูจึงไมแกตางใหกับตัวเอง
2. เด็กจะบอกถึงสองสิ่งที่พวกสาวกไดแสดงออก
3. เด็กจะเรียน และทองพระธรรม ยน 3:16

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1.
2.
3.
4.
5.

พระคัมภีร
กระดานดํา
ชอลค
กระดาษสําหรับเด็กแตละคน
สีเทียน หรือดินสอสี

อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
ไมมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้
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สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
2. ใหรวบรวมอุปกรณตางๆ
3. อาน และศึกษาพระธรรม ลก 22-23 และทําเครื่องหมายไวในพระคัมมภีร
4. อธิษฐานขอใหเด็กๆรูสึกขอบคุณพระเยซูคริสตที่สิ้นพระชนมเพื่อใหพวกเขาจะไดมีสัมพันธกับพระเจาพระ
บิดาได

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 วันนี้เราจะทําทาเหมือนกับวาเรากําลังไปดูการแขงขันฟุตบอลที่นาตื่นเตนที่สุด (ใหระบุชื่อทีมใดทีมหนึ่ง) การแขงขันใกล
จะจบแลวเหลือเพียงสองนาทีเทานั้น ทีมของเธอกําลังไดบอลอยู ทุกคนกําลังกระโดด และตะโกนวา “ลุย ลุย ลุย ลุย ลุย”
 ใหทุกคนตะโกนดวยกัน ใหคุณนําเด็กๆกระโดด และตะโกนเชียร
 ตอนนี้เหมือนกับวาทีมของเรากําลังจะไดแตม เชียรใหดังกวสาเดิม ใหเด็กๆตะโกนเชียรใหดังกวาเดิม
 เราชนะแลว เฮ!!! ใหเด็กๆหยุดเชียร ตื้นเตนไหม ใหหายใจลึกๆ แลวเราจะกลับไปนั่งที่เดิม ใหเด็กๆไดหายใจลึกๆ และกลับ
ในนั่งที่เดิม
 สนุกไหมเวลาที่เราอยูกับกลุมคนที่กําลังแสดงความชื่นชมยินดีจํานวนมากๆ ยังจําไดไหมวาเธอไดไปงานลักษณะแบบนี้
เมื่อไหร ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 บางครั้งกลุมคนที่กําลังโกรธก็ทําใหดูนาตื่นเตนเหมือนกัน เมื่อมีเหตุการณแบบนี้เกิดขึ้น ครูคิดวาคงไมใชภาพที่สวยงาม
อยางแนนอน และเธอคงไมตองการอยูที่นั่น เมื่อเกิดเหตุการณแบบนี้ ทุกคนมักจะรูสึกเสียใจ
 ในเรื่องราววันนี้ จะเปนเรื่องที่เกี่ยวกับฝูงชนที่กําลังโกรธอยู และพระเยซูตองอยูทามกลางฝูงชนนั้น ใหเราลองมาดูวาเกิด
อะไรขึ้นบาง
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กิจกรรมการเรียนการสอน:

 คราวที่แลวเราเรียนเกี่ยวกับพระเยซูคริสตไปที่สวนอธิษฐานเพื่ออธิษฐาน พระองครูสึกเศราเสียใจ พระองคขอใหพวก
สาวกอธิษฐานเผื่อพระองค แตพวกเขากลับผลอยหลับไป
 จากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีก (มีพวกทหารมาจับพระองค)
 ลองคิดดูวามันนากลัวแคไหน ใหเด็กๆลองเลาวาหากเกิดเหตุการณแบบเดียวกันนี้กับพวกเขาๆจะรูสึกอยางไร สาวก
เห็นแสงไฟ พวกเขาจึงรูวามีคนกําลังมา และคนที่มาเปนพวกทหาร พวกเขาจับพระเยซูและพาพระองคไป พวกสาวก
คาดหวังวาพระเยซูจะทําการอัศจรรยบางอยาง แตพระองคไมไดทําอะไร
 สาวกคนหนึ่งของพระเยซูที่ชื่อ เปโตรแยงดาบของพวกทหาร และใชตัดหูของผูชายคนหนึ่งที่มาจับพระเยซู พระองค
จับหูของคนๆนั้นแลวรักษาให พระองคไมไดตอสู พระองครูวานี่เปนแผนการของพระเจา
 เธอคิดวา ทําไมพระเยซูคริสตถึงไมใหสาวกตอสูเพื่อพระองค ใหเด็กๆไดตอบสนอง เธอตองการตอสูเพื่อพระเยซู
คริสตหรือเปลา ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเยซูมาเพื่อแสดงความรัก พระองคไมตองการที่จะตอสูกับคนที่พระองค
ทรงรัก
 ขณะที่พวกทหารพาพระเยซูคริสตไปสอบปากคํา พวกสาวกรูสึกกลัวมากจนตองวิ่งหนีไป พวกทหารจับพระองคมัด
ไวเหมือนกับเปนนักโทษอุกอาจ และพูดคําที่ไมดีตางๆนานา ซึ่งไมเปนความจริง พวกเขาตีพระองค ถมน้ําลายรด
พระองค สุดทายพวกเขาตัดสินวาพระองคจะตองถูกประหาร พวกเขาจึงพาพระองคไปหาผูปกครองเมือง
 ขณะที่พวกเขาสอบสวนพระองค พระองคไมไดพูดอะไร ผูปกครองเคยไดยินเกี่ยวกับสิ่งที่พระองคไดทําและตองการ
พบกับพระองคเปนการสวนตัว หลังจากที่สอบสวนพระองค เขาไดออกไปบอกกับฝูงชนวา “ชายคนนี้ไมไดทําอะไร
ผิด เราจะปลอยเขาไป”
 แตฝูงชนกลับโกรธมากขึ้น และไดตะโกนวา “ตรึงมัน ตรึงมัน”
 ผูปกครองปลาตพยายามหาวิธีที่จะปลอยพระเยซู แตฝูงชนยังคงตะโกนเสียงดัง “ตรึงมัน ตรึงมัน”
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 เธอคิดวาเธอจะรูสึกอยางไรเมื่ออยูทามกลางฝูงชนที่โกรธอยู (กลัว)
 แตพระเยซูไมรูสึกกลัว ยังคงสงบนิ่ง พระองครูวามีเพียงพระองคเทานั้นที่สามารถไถบาปของมนุษย
 ใหเขียนคําวา “พระเจา” เปนตัวอักษรใหญๆลงบนกระดานดํา

 พระเจาทรงสมบูรณ และบริสุทธิ์ พระองคไดทรงสรางโลกที่สมบูรณแบบเพื่อใหมนุษยไดอาศัยอยู แตอาดัมกับเอวา
กระทําบาปและไมเชื่อฟงพระเจา ตั้งแตวันนั้นความบาปทําใหมนุษยหางจากพระเจาผูบริสุทธิ์
 พวกเธอลองบอกครูวามีวิธีไหนบางที่ทําใหคนกระทําบาป (คําตอบที่อาจเปนไปได: โกหก, ขโมย, โกง, ไมเชื่อฟง,
ฯลฯ) ขณะที่เด็กๆกําลังพูดถึงความบาป ใหคุณเขียนคําเหลานั้นลงบนกระดานรอบๆคําวา “พระเจา”
 ความบาปทําใหเราหางไกลจากพระเจา ใหพาเด็กๆไปยังอีกดานหนึ่งของหองเรียน ความบาป กับพระเจาไมสามารถ
อยูดวยกันไดเพราะพระเจาทรงบริสุทธิ์ ดังนั้นคนบาปก็ไมสามารถที่จะอยูใกลกับพระเจา
 เธอจะรูสึกอยางถารูวาเธอตองอยูหางจากพระเจาเพราะความบาปของเธอเอง ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 มีเพียงการบูชาที่สมบูรณแบบที่จะนําพามนุษยใหกลับไปหาพระเจาได นี่คือเหตุผลที่พระเจาไดสงพระเยซูมาในโลก
พระองคลงมาเปนมนุษย แมวาพระองคจะเปนพระเจาดวย พระองคไมเคยทําบาป พระองคแบกความบาปของเราไป
ตรึงเอาไวที่กางเขนดวย
 พวกทหารเฆี่ยนพระองค และตรึงพระองคไวที่ไมกางเขนจนพระองคสิ้นพระชนม ในเวลาที่พระองคสิ้นพระชนมเกิด
แผนดินไหว และฟามืดมิด พวกทหารยืนอยูตรงหนาพระองค และพูดวา “แนทีเดียว คนนี้เปนพระบุตรของพระเจา”
 ใหเด็กๆเขามาใกลกระดานดํา
 การสิ้นพระชนมของพระเยซูคริสตกลายเปนสะพานระหวางเรากับพระเจาอีกครั้ง ความบาปที่พระองคนําไปตรึงไวที่
กางเขนนั้นไมใชความบาปของพระองค แตเปนความบาปของเรา พระเจาทรงรักเรามาก พระองคทรงใหพระบุตรของ
พระองคมาตายแทนเรา ใหเรามาคนหาดูวาพระเยซูไดพูดอะไรบางในพระธรรมยอหน
เพราะวาพระเจาทรงรักโลกจนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองคเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตร
นั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร ยน 3:16
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 วันที่พระเยซูสิ้นพระชนมเปนวันที่เพื่อนๆของพระองคเสียใจมาก แตเพียงสามวันเทานั้นพระองคก็เปนขึ้นมาจากความ
ตาย ใหเราเก็บเรื่องราวตอนตอไปไวสําหรับบทเรียนครั้งหนาดีกวา

 ใหเด็กๆจัดเปนกลุมละสี่คน และพวกเขาเลาเรื่องราวของสัปดาหที่ผานมา และขณะที่เลาเรื่องใหพวกเขาแสดงทาทาง
ประกอบดวย ถาคุณยังมีเวลา ใหแตละกลุมแสดงหนาชั้น

การจบบทเรียน:

 ทําไมพระเยซูทรงใหพระเยซูเขามายังโลกใบนี้ (เพื่อเปนพระผูชวยใหรอดของเรา, เพื่อยกความผิดบาปของเรา)
 พวกสาวกทําอะไรเมื่อพระเยซูคริสตถูกจับ (มีคนหนึ่งที่ตัดหูคนอื่น)
 ทําไมพระเยซูไมไดตอบโตเมื่อพวกทหารจับพระองคไป (เพราะพระองคตองการทําตามแผนของพระเจา และตายเพื่อไถ
บาปเรา)

 ใหเอากระดาษแจกใหกับเด็กๆ ใหเด็กเขียนชื่อตัวใหญๆลงบนกระดาษ จากนั้นใหวางกระดาษลงบนพื้นเปนรูปไม
กางเขน
 พระเยซูไดสิ้นพระชนมเพื่อ (ใหชี้ไปที่กระดาษทีละแผน และพูดชื่อของเด็กแตละคน) พระองคไดทําอยางนั้นเพราะ
พระองคทรงรักเรามาก ใหวาดรูปมากงเขนทับชื่อของตัวเอง ใหเด็กๆไดทําตามวิธีที่คุณบอก
 เพราะวาพระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อเธอ ทําใหความบาปผิดของเธอไดรับการยกโทษแลว และวันหนึ่งเธอจะไดไปอยู
กับพระเยซูคริสตในสวรรค นั่นคือของขวัญที่มากจากพระเจาสําหรับพวกเธอ สิ่งที่เธอตองทําคือ ยอมรับของขวัญชิ้ร
นี้ ซึ่งเปนของขวัญแหงความรัก
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 ใหเรามาเรียนขอพระคัมภีรที่พูดถึงของขวัญแหงความรัก ซึ่งเปนขอพระคัมภีรที่สําคัญที่สุดขอหนึ่ง
 ใหนําเด็กๆเรียนรูพระธรรมขอนี้ที่ละวรรค
เพราะวา
พระเจาทรงรักโลก
จนไดทรงประทาน
พระบุตรองคเดียวของพระองค
เพื่อทุกคนที่วางใจ
ในพระบุตรนั้น
จะไมพินาศ
แตมีชีวิตนิรันดร
ยน 3:16
ใหนําเด็กๆพูดที่ละวรรค หลายๆครั้ง จากนั้นใหคุณใสชื่อหลังความวา ทรงรัก.... ใหเวียนกันพูดไปรอบๆ
ตัวอยางเชน เพราะวาพระเจาทรง (ชื่อ) จนไดทรงประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค เพื่อ (ชื่อ) ที่วางใจ
ในพระบุตรนั้นจะไมพินาศแตมีชีวิตนิรันดร ยน 3:16

 พวกเธอสามารถที่จะรับเอาของขวัญแหงความรักได โดยใหพูดวา “พระเยซูคริสตเจา ลูกขอรับของขวัญแหงความรัก
โปรดชําระความผิดบาปของลูกดวยเถิด”
 ใหนําเด็กๆเอากระดาษของตัวเองมาแนบไวที่หัวใจของตัวเอง และใหพูดตามคุณทีละบรรทัด
พระเยซูคริสตเจา
ขอบคุณพระองคสําหรับของขวัญแหงความรักโดยการชําระความผิดบาปของเรา
ลูกเชื่อวาพระองคทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขน ทําใหความผิดบาปของลูกไดรับการชําระ
ลูกเชื่อในพระสัญญาของพระองคที่ลูกจะไดอยูกับพระองคในสวรรค
ขอบคุณที่ทรงรักลูกอยางมากมาย
อาเมน
 ใหเด็กๆนํากระดาษของตัวเองกลับบานไปดวย และเลาเรื่องราวของความรักที่ยิ่งใหญใหกับคนในครอบครัวฟงวาพระเยซู
ทรงสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อพวกเขาทุกคน
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กิจกรรมเสริม:
ไมจําเปนตองมีกิจกรรมเสริมสําหรับบทเรียนนี้

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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