บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 10
เรื่อง พระเจาพระบุตร
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: รู และเขาใจเรื่องราวที่สําคัญในพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจแนวคิดพื้นฐานหลักศาสนศาสตร
กลุมอายุ: 9-11 ป
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงเปนพระบิดา, พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทเรียน: พระเจาพระบุตร
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที
วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กจะแยกแยะไดวาพระเจาพระบุตรลงมาบนโลกเพื่อสิ้นพระชนมสําหรับความผิดบาปของเรา ใหเรา
รอดจากเครื่องพันธนาการ และทรงมอบชีวิตนิรันดรกับเรา

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. กระดาษ, ดินสอสี
2. ใหเตรียมขอพระคัมภีรไวลวงหนา
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
กระดาษที่ตัดหรือฉีกเปนเสนๆ, ดินสอสี

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. ใหทําความคุนเคยกับชื่อตางๆของพระเยซูคริสต
4. อานพระธรรม ลก 4:18-19, มธ 1:23, ลก 2:11, อสย 53:3, 1 ปต 5:7, อสย 9:6, 1 ทธ 6:15, วว 17:14, ฟป 2:10
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5. อธิษฐานเผื่อเด็กๆที่จะเขาใจวาพระเยซูมาเพื่อสิ้นพระชนมและไถบาปเรา ใหเรารอดจากเครื่องพันธนาการ และ
มอบชีวิตนิรันดรใหกับเรา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:
.

 เราสามารถที่จะรูจักคนๆหนึ่งมากขึ้นเพียงแคดูที่ชื่อของคนๆนั้น ชื่อของเราทุกคนมีความหมาย เมื่อเราศึกษาชื่อของ
คนในพระคัมภีรเราจะเห็นวาการตั้งชื่อแตละครั้งนั้นมีความหมายและมีที่มาที่ไป เชนชื่อของ อาดัม หมายถึง ผูชาย, อับราฮัม
หมายถึง พอของคนมากมาย และ โมเสส หมายถึง ผูปลดปลอย ชื่อของเธอนั้นสําคัญ ชื่อของเธอไดบงบอกถึงคุณภาพ หรือ
คุณสมบัติที่พอแมของเธอตองการใหเธอเปนหรือเปลา (เชน ความยินดี, ความกรุณา) ใหเวลากับเด็กๆที่จะไดตอบสนอง เรา
สามารถเรียนรูหลายสิ่งหลายอยางจากชื่อของคน
 ใหเขียนคําวา พระเยซูคริสต ลงบนกระดานดํา และถามเด็กๆวาพวกเขารูเรื่องอะไรเกี่ยวกับชื่อของพระองคบาง
จากนั้นใหเขียนสิ่งที่เด็กๆพูดลงบนกระดาน
การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:
 พระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา ลก 4:18-19 บอกใหเรารูถึงเหตุผลที่พระเยซูคริสตลงมาบนโลกนี้ พระเจา
ทรงใหพระเยซูคริสตมาตายเพื่อความผิดบาปของเราเพื่อที่เราจะไดมีความสัมพันธทีดีกับพระเจาอีกครั้งหนึ่ง ในเมื่อ
พระเจาทรงกลายเปนมนุษย เปนพระเยซูคริสต พระองคจึงสามารถที่จะเปนเครื่องบูชาแทนสิ่งที่เราทําผิดได พระเจา
เองที่ไดไถเราจากความผิดบาปของเรา เมื่อเราถูกปลดปลอยจากความผิดบาปแลว เราก็สามารถที่จะเขาไปสูชีวิตนิ
รันดรในสวรรคได พระธรรมตอนี้ยังบอกกับเราวา พระเยซูลงมาเพื่อที่จะสอนใหผูที่ขัดสนเกี่ยวกับเรื่องขาวดี, ให
อิสรภาพกับผูที่ถูกจองจํา, ใหคนตาบอดเห็นได, ปลดปลอยภาระหนักของคน , ฯลฯ โดยพระเยซูคริสต พระเจา
ประสงคใหเรา โลกใบนี้ กลับกลายเปนหนึ่งเดียวอีกครั้งกับพระองค ถึงแมวาเราอาจจะไมสามารถเห็นผลจนกวาเราได
อยูในแผนดินสวรรค
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o ใหแบงเด็กออกเปนสี่กลุม และใหแตละกลุมพูดคุยกันเพื่อที่จะทําการแสดงเรื่องราวของตนเองใหกับเพื่อนๆ
ในชั้นเรียน (พระเยซูทรงเทศนาสั่งสอน, พระเยซูทรงรักษาคนเจ็บปวย, พระเยซูทรงปลดปลอยผูที่แบกภาระ
หนัก และพระเยซูทรงปรากฏพระองคตอหนาสาวกหลังจากฟนคืนพระชนม)

 เราไดพูดกันวา เราสามมรถที่จะเรียนรูอะไรมากมายจากชื่อของคนหนึ่งคน ในพระคัมภีรไดกลาวถึงพระเยซูในหลายๆ
ชื่อที่แตกตางกัน แตละชื่อจะบงบอกถึงลักษณะของพระองค และพระประสงคของพระองคในชีวิตของเรา เมื่อเรา
ศึกษาถึงชื่อตางๆของพระองคเราสามารถที่จะเขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับพระเจาพระบุตรวาเปนอยางไร
 พระองคทรงมีชื่อหนึ่งวา อิมมานูเอล ซึ่งหมายถึง พระเจาทรงอยูกับเรา (มธ 1:23) พระเยซูคริสตทรงเสด็จลงมายัง
โลกเพื่อที่พระองคจะสามารถเดินไปมาทามกลางเราได พระองคทรงอยูกับเราตลอด และไมเคยละทิ้งเราเลย
 พระองคทรงมีอีกชื่อหนึ่งวา พระผูไถ (ลก 2:11) พระองคทรงมาเพื่อที่จะชวยใหเรารอดจากความผิดบาปของเรา
พระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อเราจะไดมีความสัมพันธที่ดีกับพระเจา
 พระองคทรงมีอีกชื่อหนึ่งวา คนที่รับความเจ็บปวด (อสย 53:3) พระองคทรงรูสึกไดถึงการถูดเฆี่ยนตี ถูกทรยศ ไดรับ
ความเจ็บปวด ถูกลบหลู เปลือยเปลา ไรที่อยูอาศัย และถูกเรียกวาเปนนักโทษ พระองคทรงรับทุกสิ่งทุกอยางเปลานี้
เพื่อใหเราที่จะไดรอดพนจกาความผิดบาป ถาเธอเคยถูกตี ถูกลบหลู หรือถูกทรยศ พระเยซูจะสามารถชวยเยียวยา
ความเจ็บปวดเหลานั้นได พระองคไดบอกกับเราวา จงละความกระวนกระวายของทานไวกับพระองคเพราะวา
พระองคทรงหวงใยทานทั้งหลาย (1 เปโตร 5:7)
 พระองค?ทรงถูกเรียกวา องคสันติราช (อสย 9:6) อาณาจักรของพระองคเปนที่แหงสันติภาพ ไมมีการการตอสูกัน
หรือสงคราม พระองคเสด็จมาเพื่อนําสันติภาพมาในจิตใจของเรา และชีวิตของเรา และยังนํามาสูครอบครัวเรา ชุมชน
ของเรา และทามกลางประเทศชาติของเราดวย
 พระองคทรงถูกเรียกวา พระมหากษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวงและพระผูเปนเจาเหนือเทพเจาทั้งปวง (1ทธ 6:15,
วว 17:14) พระองคทรงยิ่งใหญเหนือกษัตริยในโลกนี้ และผูปกครองทั้งหมด

ใหแบงเด็กๆออกเปนหากลุม และใหแตละกลุมรับชื่อแตละชื่อของพระเยซูคริสต จากนั้นใหแตละกลุมอภิปรายกันเกี่ยวกับ
ชื่อเหลานั้น แลวใหบรรยายออกมาโดยการวาดภาพ หรือแตงเปนเพลง หรือเรื่องราวที่สามารถสื่อเกี่ยวกับชื่อของพระเยซู
คริสต แตละกลุมจะตองนําเสนอใหกลุมอื่นๆดวย ขณะที่แตละกลุมนําเสนอ ใหย้ํากับเด็กๆเกี่ยวกับบทบาทของพระเยซู
คริสตในชีวิตของเราเชน เปนเพื่อน ผูสรางสันติ เปนผูชวยใหรอด และทรวเปนพระเจา
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การจบบทเรียน:

ฟป 2:10 กลาววา ทุกเขาจะกมกราบลงตอชื่อของพระเยซูคริสต ชื่อของพระองคคือ อิมมานูเอล, ผูชวยใหรอด, คนที่รับความ
เจ็บปวด, องคสันติราช, พระมหากษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวงและพระผูเปนเจาเหนือเทพเจาทั้งปวง ความหมายของชื่อเหลานี้
บอกใหเรารูวาพระเยซูคริสตทรงเปนใคร สาวกของพระเยซูตางรูสึกประหลาดใจที่เห็นผีรายหนีไปเมื่อไดยินชื่อของพระองค ชื่อ
ของพระองคมีฤทธิอํานาจ พระเยซูคริสตทรงเปนพระเจาพระบุตร
เมื่อเรามองดู Christian world view house model ใหลองบอกวาสวนใดที่ย้ําเตือนเราเกี่ยวกับพระลักษณะของพระเยซูคริสต
สวนฐานสีมวงนั้นไดย้ําเตือนเราวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระบุตรของพระเจา และชื่อตางๆของพระองคไดบรรยายเกี่ยวกับ
พระลักษณะของพระองค ใหลองบอกครูวาชื่อของพระเยซูคริสตชื่อใดที่เธอชอบที่สุด และทําไมถึงชอบชื่อนั้น ใหเด็กๆได
ตอบสนอง
สัปดาหนี้ ถาเธอมีพระคัมภีร ใหลองคนหาดูวาชื่อของพระเยซูคริสตชื่ออื่นๆมีอะไรอีกบาง และใหคิดเกี่ยวกับความหมายของชื่อ
เหลานั้นดวย ใหทุกคนกลับมารายงานผลเมื่อเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่ง
ใหเด็กๆที่จะเปนอาสาสมัครเพื่ออธิษฐานปด และใหขอบพระคุณเยซูคริสตที่ทรงเปนองคสันติราช อิมมานูเอล ผูชวยใหรอด
ผูรับความเจ็บปวด กษัตริยเหนือกษัตริยทั้งปวง พระเจาเหนือพระทั้งปวง
กิจกรรมเสริม:

ใหเขียนชื่อตางๆของพระเยซูคริสตลงบนกระดาน หรือกระดาษแผนใหญแลวเอาวางไวหนาชั้น (ใหดูชื่อตางๆจาก กิจกรรมการ
เรียนการสอน) ตัด หรือฉีกกระดาษเปนเสนๆ และใหเด็กๆใชเปนที่คั่นพระคัมภีรโดยใหเขียนชื่อตางๆของพระเยซูเอาไวบนกระดาษ
ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)
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การประเมินผลผูเรียน:
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