บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 16
เรื่อง แผนการณเพื่อความรอดของพระเจา
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ยอมรับพระเยซูคริสตทรงเปนพระผูชวยใหรอด
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเกี่ยวกับเรื่องขาวประเสริฐ และไดรับการหนุนใจใหรับเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงเปนพระ
ผูชวยใหรอด
กลุมอายุ: 9-11 ป
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงเปนผูทรงสราง
บทเรียน: แผนการณของพระเจาสําหรับการทรงไถเรา
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็กๆจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับแผนการณของพระเจาสําหรับการทรงไถ

อุปกรณการสอนที่ตองการใช:
1. กระดาษจํานวนหกแผนพรอมคําอธิบายกิจกรรมสําหรับแตละกลุม
2. กลองใสของขวัญพรอมมีของขวัญชิ้นเล็กๆอยูขางในสําหรับเด็กแตละคน (ดูตัวอยางจากสวนของ การ
เตรียมตัวของครูผูสอน)
อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
อุปกรณของครูสําหรับการจัดเตรียม
สิ่งที่ผูสอนตองเตรียม หรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตางๆ
3. ทบทวนพระธรรมดังตอไปนี้ 1 ยน 1:8-9, รม 3:23, ยน 3:16, 1 ยน 1:9, อสย 1:18b, 2 คร 5:17
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4. ใหเขียนคําสั่งกิจกรรมสําหรับแตละกลุมตามที่ระบุไวขางลาง
กลุมที่ 1: พระเจา ลูกเสียใจ
ตองเขาใจกอนวาเธอเปนคนบาป เราตางก็กระทําความผิดที่เรารูวาเราไมควรจะทํา เมื่อเราทําความผิดเหลานั้น เราบอกกับพระเจาวาเรา
เสียใจ เราขอพระเจาใหยกโทษใหเรา เมื่อเราขอกับพระเจาเพื่อนกโทษใหเราจะเรียกวา การสํานึกในความผิด การสํานึกในความผิดคือการ
ที่เราหันหลังใหกับความเห็นแกตัวตางๆ และหันมาหามางของพระเจา แมวาความผิดบาปของเราจะทําใหพระเจาทรงเสียพระทัย แตเมื่อ
เราขอการใหอภัยสําหรับความผิดบาปของเรา พระเจาทรงใหอภัย เพราะพระองคทรงรักเราอยางมากมาย
1 ยน 1:8-9, รม 3:23: "เพราะวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา"
กลุม 2: ฉันเชื่อวา - พระเยซูจายแทนเรา
พระเยซูคริสตสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อความผิดบาปของเรา พวกเราขอบคุณพระองคสําหรับสิ่งที่พระองคไดทําเพื่อเรา ความผิด
บาปคือสิ่งใดก็ตามที่เราทําแลวพระเจาไมพอพระทัย ความผิดบาปอาจจะเปนพฤติกรรมที่ไมถุกตองเชน การโกหก, การมีทัศนคติที่ไม
เหมาะสม หรือการทะเลาะวิวาท ความผิดบาปของเธอจะทําใหเธอขาดจากพระเจา แตพระเจาทรงรักเธออยางมากมาย พระองคทรงใหพระ
เยซูคริตมารับโทษเพื่อไถบาปของเราซึ่งกลาวไวในพระธรรมยอหน 3:16 ขอบคุณพระเยซูคริสตที่รักเรา และยินดีที่จะรับโทษแทนเรา
แมวาพระองคจะตองสิ้นพระชนมก็ตาม
กลุมที่ 3: ขอกับพระองค!
ขอพระเจาที่จะเปนเจาเหนือชีวิตของเธอ 1 ยน 1:9 กลาววา “ถาเราสารภาพบาปของเราพระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรด
ยกบาปของเราและจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” ในพระธรรม อสย 1:18 กลาววา “พระเจาตรัสวา"มาเถิดใหเราสูความกัน
ถึงบาปของเจาเหมือนสีแดงเขมก็จะขาวอยางหิมะถึงมันจะแดงอยางผาแดงก็จะกลายเปนอยางขนแกะ” เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต เราจะ
เปนลูกของพระเจา พระเยซูคริสตไดรับการลงโทษแทนเราทุกคน เราไมตองจายอะไรสําหรับของขวัญชิ้นนี้ เพราะพระเยซูคริสตใหเรา
อยางไมคิดราคาประการใด ดังนั้นสิ่งที่เธอจะตองทําคือ อธิษฐานตอพระองค และบอกกับพระองควาเธอเชื่อในพระองค และยอมรับวา
พระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเธอ พระองคจะไมทอดทิ้งเธอ จิตวิญญาณของพระองคจะอยูกับเธอตลอดไป
กลุมที่ 4: แลวอะไรละ?
อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไป นี่คือการเริ่มตนที่วิเศษระหวางเรากับพระเจา เราจะเปนเพื่อนที่กับพระเจาไดอยางไร
1. อานพระคําของพระองคทุกวัน เพื่อที่เราจะรูจักกับคนอีกคนหนึ่งใหดีขึ้น เราตองใชเวลากับเขา เพื่อใหเรารูจักพระเยซูดีขึ้น เรา
จะตองใชเวลากับพระคําของพระองคทุกวัน
2. อธิษฐานกับพระเจาทุกวัน พระเจาทรงฟงทุกสิ่งทุกอยางที่เราอธิษฐาน การอธิษฐานของเราก็เหมือนกับการที่เราพูดคุยกับเพื่อน
ของเรา บอกกับพระองควาเธอรักพระองคมากแคไหน และบอกกับพระองคเกี่ยวกับสิ่งที่เราวกตกกังวล พระองคทรงฟงเธออยู
3. บอกใหกับคนอื่นเกี่ยวกับความสัมพันธของเธอกับพระเจา
4. นมัสการ, สามัคคีธรรม และรับใชในคริสตจักร
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5. ในฐานะที่เราเปนตัวแทนของพระเจาในโลกใบนี้ ใหเราแสดงออกถึงความสัมพันธที่ดีกับพระเจาโดยการแสดงความรัก และ
ความหวงใยตอผูอื่น
กลุมที่ 5: เฉลิมฉลอง!
ตอนนี้เธอไดกลายเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระเจา เธอเปนเพื่อนของพระเจา เธอไดเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมเพื่อไถ
ความผิดบาปของเธอ และขอใหพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเธอ ตอนนี้พระเจาไดทรงสถิตอยูดวยกับเธอแลว พระองคจะทรงชวย
และทรงนําเธอในการตัดสินใจ และการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และบริสุทธิ์ พระองคจะไมทอดทิ้งเธอ พรระองคทรงรักเธอมากเพราะ
พระองคไดไปจัดเตรียมที่ในสวรรคสําหรับเธอ ในพระคัมภีรกลาวไววา ทูตสวรรคจะชื่นชมยินดีเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจ เธอสามารถ
ชื่นชมยินดี อาจจะเตนโลดก็ได 2 คร 5:17 กลาววา “เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสตผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลวสิ่งสารพัดที่เกาๆก็
ลวงไปนี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น” เธอเปนคนใหมแลว เธอจะไมเปนเหมือนเดิมอีก
1. หาของขวัญใหกับเด็กแตละคน บางทีอาจจะเปนลูกอมคนละเม็ด, ที่คั่นหนังสือที่คุณทําเองโดยเขียนขอพระ
คัมภีรเอาไว, หรือผลไมในทองถิ่น, ฯลฯ

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

 ถาเกิดวาครูบอกกับพวกเธอวา ครูมีของขวัญชิ้นพิเศษให เธอจะเอาของขวัญมาไดอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 เธอจะตองเชื่อวาครูมีของขวัญอยางแนนอนสําหรับเธอ และเธอจะไดรับของขวัญยั้น ครูมีกลองๆหนึ่ง (นํากลอง
ของขวัญออกมา) เธอคิดวาอะไรอยูในกลองนี้ ใหเด็กๆตอบสนอง มันดูเหมือนกับของขวัญ เธอเคยไดรับของขวัญจากใคร
หรือไม อาจจะไดรับจากผูอุปการะ หรือคนในครอบครัวของเธอ ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 พระเจาไดใหของขวัญสําหรับแตละคน เธอคิดวาเปนอะไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับของขวัญ
ชิ้นพิเศษในโลกนี้ ซึ่งเปนของขวัญสําหรับทุกคน (ใหคุณเอากลองของขวัญแสดงใหเด็กๆดู) ในตอนทายของบทเรียน เราจะมาดู
วามีอะไรอยูขางในบาง ครูตองการใหเธอลองคิดวามีอะไรอยูขางในกลองนี้
การนําเสนอ และกิจกรรมการเรียนการสอน:
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 ใหคุณเลาเกี่ยวกับแผนการณของพระเจาในเรื่องการทรงชวยกูใหกับเรา พระเจาไดสรางอาดัม กับเอวาเพื่อที่จะได
สามัคคีธรรมกับพระองค พระเจาตองการใหมนุษยเปนเพื่อนกับมนุษย และสามัคคีธรรมกับพระองค เธอเปนเพื่อนกับ
พระเจาหรือไม ใหเด็กๆไดตอบสนอง พระเจาสรางเราใหรักพระองค และเปนเพื่อนกับพระองค สวนไหนของ
Christian world view house model ที่แสดงใหรูวาพระเจาตองการเปนเพื่อนกับเรา ใหเด็กๆไดตอบสนอง ดีมาก สวน
ที่เปนกําแพงสีแดงบอกใหเรารูเกี่ยวกับเพื่อนๆของพระเจา มีบางสิ่งบางอยางที่สามารถหยุดยั้งความเปนเพื่อนกับพระ
เจา มีอะไรที่จะสามารถหยุดเราจากการเปนเพื่อนของพระเจา ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 ความผิดบาป อาดัมกับเอวากระทําบาป และความบาปทําใหพวกเขาตองขาดจากพระเจา การขาดจากพระเจา
หมายความวาอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง ครูอยากใหเธอลองจินตนการวามีแมน้ําสายหนึ่งที่มีชายฝงสองขาง ใน
แมน้ํานั้นมีจระเขหลายตัว เธอกําลังยืนอยูบนฝงแมน้ําดานหนึ่ง และพระเจาอยูอีกดานหนึ่ง ระหวางเธอกับพระเจาคือ
แมน้ําสายนั้น เธอจะขามแมน้ําไปไดอยางไร ความบาปก็เหมือนกับแมน้ํา ทําใหเราขาดจากพระเจา แตพระเจาไม
ตองการแยกจากเราพระองคจึงมีแผนการณ พรระองคทรงพระบุตรของพระองคมาตายแทนเราบนไมกางเขน พระ
เยซูคริสตจึงเปนเหมือนกับสะพานขามน้ําที่อนุญาตใหเราเดินไปหาพระเจา เธอคิดวาเปนแผนการณที่ดีไหม
 ความผิดบาปมีผลของมันเชนกัน ผลของความบาปที่อาดัม กับเอวาไดรับเมื่อพวกเขากระทําบาปมีอะไรบาง ใหเด็กๆ
ไดตอบ (เด็กควรจะบอกวา จิตวิญญาณของเราถูกแยกออกจากพระเจา, ขาดความสัมพันธกับผูอื่น, ขาดความสัมพันธ
กับโลก, เสียชีวิตทางฝายเนื้อหนัง) เธอตองการถูกแยกออกจากพระเจาไหม หรือเปนเพื่อนกับพระเจา, มีสามัคคีธรรม
กับพระองค? ใหเด็กๆไดตอบสนอง
 พระเจาทรงรักเรามาก ซึ่งพระองคทรงพระบุตรพระเยซูคริสตมาตายบนไมกางเขนเพื่อความผิดบาปของเรา พระเยซู
ทรงรับโทษแทนเรา เมื่อพระองคเปนขึ้นมาจากความตายอีกครั้ง พระองคทรงพระชนมอยูนิรันดรบนสวรรค ซึ่งเราจะ
ไดไปอยูกับพระองคเมื่อเรารับพระองคเปนพระผูชวยใหรอด พระเยซูทรงชวยใหเราคืนดีกับพระเจา เธอคิดวาพระเจา
มีของขวัญพิเศษอะไรสําหรับพวกเรา (ชูกลองของขวัญขึ้น)
 การชวยกู เปนของขวัญชิ้นพิเศษจากพระเจาสําหรับพวกเรา – อิสรภาพจากความผิดบาปของเรา, อิสรภาพจากการถูก
ทําราย และความตาย แตเราจะรับของขวัญชิ้นพิเศษนี้ไดอยางไร ใหเด็กๆไดตอบสนอง

 แบงเด็กออกเปนกลุมๆละหาคน ใหเอากระดาษที่มีคําอธิบายใหกับแตละกลุม (ครูจะเตรียมไวลวงหนา) แตละกลุมจะ
อานคําอธิบาย จกานั้นใหแตละกลุมคิดรูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจตอคนอื่นๆในหอง อาจจะทําเปนละคร หรือเปน
รูปภาพ หรือสัญญลักษณ ปาย หรืออื่นๆ อาจจะทําเปนเพลง, คําคลองจอง กลอนหรืออื่นๆ
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ใหครูเขียนคําอธิบายตางๆลงในกระดาษสําหรับแตละกลุม จากนั้นแตละกลุมจะคิด และนําเสนอเรียงตามลําดับกลุมจาก
กลุมที่ 1-5
The teacher will write the following instructions out for each group on a separate piece of paper for each group. The
groups will then present their creative activities in order, from numbers one through five:
กลุมที่ 1: พระเจา ลูกเสียใจ
ตองเขาใจกอนวาเธอเปนคนบาป เราตางก็กระทําความผิดที่เรารูวาเราไมควรจะทํา เมื่อเราทําความผิดเหลานั้น เราบอกกับพระเจาวาเรา
เสียใจ เราขอพระเจาใหยกโทษใหเรา เมื่อเราขอกับพระเจาเพื่อนกโทษใหเราจะเรียกวา การสํานึกในความผิด การสํานึกในความผิดคือการ
ที่เราหันหลังใหกับความเห็นแกตัวตางๆ และหันมาหามางของพระเจา แมวาความผิดบาปของเราจะทําใหพระเจาทรงเสียพระทัย แตเมื่อ
เราขอการใหอภัยสําหรับความผิดบาปของเรา พระเจาทรงใหอภัย เพราะพระองคทรงรักเราอยางมากมาย
1 ยน 1:8-9, รม 3:23: "เพราะวาทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจา"
กลุม 2: ฉันเชื่อวา - พระเยซูจายแทนเรา
พระเยซูคริสตสิ้นพระชนมบนไมกางเขนเพื่อความผิดบาปของเรา พวกเราขอบคุณพระองคสําหรับสิ่งที่พระองคไดทําเพื่อเรา ความผิด
บาปคือสิ่งใดก็ตามที่เราทําแลวพระเจาไมพอพระทัย ความผิดบาปอาจจะเปนพฤติกรรมที่ไมถุกตองเชน การโกหก, การมีทัศนคติที่ไม
เหมาะสม หรือการทะเลาะวิวาท ความผิดบาปของเธอจะทําใหเธอขาดจากพระเจา แตพระเจาทรงรักเธออยางมากมาย พระองคทรงใหพระ
เยซูคริตมารับโทษเพื่อไถบาปของเราซึ่งกลาวไวในพระธรรมยอหน 3:16 ขอบคุณพระเยซูคริสตที่รักเรา และยินดีที่จะรับโทษแทนเรา
แมวาพระองคจะตองสิ้นพระชนมก็ตาม
กลุมที่ 3: ขอกับพระองค!
ขอพระเจาที่จะเปนเจาเหนือชีวิตของเธอ 1 ยน 1:9 กลาววา “ถาเราสารภาพบาปของเราพระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรด
ยกบาปของเราและจะทรงชําระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น” ในพระธรรม อสย 1:18 กลาววา “พระเจาตรัสวา"มาเถิดใหเราสูความกัน
ถึงบาปของเจาเหมือนสีแดงเขมก็จะขาวอยางหิมะถึงมันจะแดงอยางผาแดงก็จะกลายเปนอยางขนแกะ” เมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต เราจะ
เปนลูกของพระเจา พระเยซูคริสตไดรับการลงโทษแทนเราทุกคน เราไมตองจายอะไรสําหรับของขวัญชิ้นนี้ เพราะพระเยซูคริสตใหเรา
อยางไมคิดราคาประการใด ดังนั้นสิ่งที่เธอจะตองทําคือ อธิษฐานตอพระองค และบอกกับพระองควาเธอเชื่อในพระองค และยอมรับวา
พระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเธอ พระองคจะไมทอดทิ้งเธอ จิตวิญญาณของพระองคจะอยูกับเธอตลอดไป
กลุมที่ 4: แลวอะไรละ?
อะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอไป นี่คือการเริ่มตนที่วิเศษระหวางเรากับพระเจา เราจะเปนเพื่อนที่กับพระเจาไดอยางไร
6. อานพระคําของพระองคทุกวัน เพื่อที่เราจะรูจักกับคนอีกคนหนึ่งใหดีขึ้น เราตองใชเวลากับเขา เพื่อใหเรารูจักพระเยซูดีขึ้น เรา
จะตองใชเวลากับพระคําของพระองคทุกวัน
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7. อธิษฐานกับพระเจาทุกวัน พระเจาทรงฟงทุกสิ่งทุกอยางที่เราอธิษฐาน การอธิษฐานของเราก็เหมือนกับการที่เราพูดคุยกับเพื่อน
ของเรา บอกกับพระองควาเธอรักพระองคมากแคไหน และบอกกับพระองคเกี่ยวกับสิ่งที่เราวกตกกังวล พระองคทรงฟงเธออยู
8. บอกใหกับคนอื่นเกี่ยวกับความสัมพันธของเธอกับพระเจา
9. นมัสการ, สามัคคีธรรม และรับใชในคริสตจักร
10. ในฐานะที่เราเปนตัวแทนของพระเจาในโลกใบนี้ ใหเราแสดงออกถึงความสัมพันธที่ดีกับพระเจาโดยการแสดงความรัก และ
ความหวงใยตอผูอื่น
กลุมที่ 5: เฉลิมฉลอง!
ตอนนี้เธอไดกลายเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระเจา เธอเปนเพื่อนของพระเจา เธอไดเชื่อวาพระเยซูคริสตทรงสิ้นพระชนมเพื่อไถ
ความผิดบาปของเธอ และขอใหพระองคเปนพระผูชวยใหรอดของเธอ ตอนนี้พระเจาไดทรงสถิตอยูดวยกับเธอแลว พระองคจะทรงชวย
และทรงนําเธอในการตัดสินใจ และการดําเนินชีวิตอยางถูกตอง และบริสุทธิ์ พระองคจะไมทอดทิ้งเธอ พรระองคทรงรักเธอมากเพราะ
พระองคไดไปจัดเตรียมที่ในสวรรคสําหรับเธอ ในพระคัมภีรกลาวไววา ทูตสวรรคจะชื่นชมยินดีเมื่อมีคนบาปคนหนึ่งกลับใจ เธอสามารถ
ชื่นชมยินดี อาจจะเตนโลดก็ได 2 คร 5:17 กลาววา “เหตุฉะนั้นถาผูใดอยูในพระคริสตผูนั้นก็เปนคนที่ถูกสรางใหมแลวสิ่งสารพัดที่เกาๆก็
ลวงไปนี่แนะกลายเปนสิ่งใหมทั้งนั้น” เธอเปนคนใหมแลว เธอจะไมเปนเหมือนเดิมอีก

สวนไหนของ Christian world view house model ที่บอกเราเกี่ยวกับการที่พระเจาตองการใหเปนเพื่อนกับเรา ใหเด็กๆไดตอบสนอง ดี
มาก สวนที่เปนกําแพงสีแดงนั่นเอง เธอรูอะไรบางเกี่ยวกับกําแพงสีแดง ใหเด็กๆไดตอบสนอง ใช พระเจาทรงสรางเราใหเปนเพื่อนกับ
พระองค แตความผิดบาปไดแยกเราออกจากพระองคเพมือนกับแมน้ําที่เต็มไปดวยจระเข พระเยซูเปนสะพานขามแมน้ําทําใหเราไมได
ขาดจากพระเจา พระเยซูคริสตทรงสานสัมพันธใหเรากับพระเจา

การจบบทเรียน:

พระเจาใหของขวัญเปนการทรงไถเราจกาความผิดบาป เราเพียงแตมารับเอาของขวัญพิเศษชิ้นนั้น คราวนี้ใหเรามาดูของขวัญ
ของเราดีกวา (ใหชูกลองของขวัญใหเด็กๆดู) เธอคิดวามีอะไรอยูในกลองนี้ ใหเด็กๆไดตอบสนอง เปนสิ่งที่ใชแทนของขวัญชิ้น
พิเศษของพระเจา เปนของขวัญสําหรับทุกคน เพียงแคเราจะตองขอ
ใหเปดฝากลอง ใหแจกของขวัญใหกับเด็กคนละหนึ่งชิ้น อนุญาตใหเด็กๆกินลูกอม หรือผลไม
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ใหเธอมารับของขวัญกันไดแลว
เราจะตองทําอะไรบางเพื่อใหเรารอดจากความผิดบาป และเปนเพื่อนกับพระเจา ซึ่งมีอยูสี่ขั้นตอนดวยกัน:
1. ยอมรับวาเรามีความจําเปน (ฉันเปนคนบาป)
2. บอกพระเจาวาเธอเสียใจสําหรับความผิดบาปของเธอ
3. เชื่อวาพระเยซูคริสตตายบนไมกางเขน และเปนขึ้นมาอีกครั้งเพื่อใหเธอสามารถสามัคคีธรรมกับพระเจาได
4. ขอกับพระเยซูที่จะเขามาในจิตใจ และเปนพระผูชวยใหรอด และเปนเพื่อนของเธอ
มีใครบางที่ตองการใหพระเจายกความผิดบาป และเปนเพื่อนกับพระองค เราจะอธิษฐานพรอมกัน
พระเยซูคริสตเจา
ลูกรูวาลูกเปนคนบาป และลูกรูสึกเสียใจกับความผิดบาปของลูก ลูกรูวาพระองคตายเพื่อใหลูกรอดพนจากความผิดบาป และเปนเพื่อนกับ
พระเจาไดอีก ลูกตองการหันหลังใหกับความผิดบาปของลูก ลูกตองการเชื้อเชิญพระองคเขามาในชีวิตลูก ลูกเชื่อ และตองการติดตาม
พระองคเพราะพระองคเปนพระเจา และพระผูไถสําหรับชีวิตของลูก ขอบคุณสําหรับความรัก และเปนเพื่อนกับลูก
ในพระนามของพระองค
อาเมน
ใหจบบทเรียนดวยเพลง ใหเด็กนั่งเปนวงกลมแลวรองเพลง และอธิษฐานปดโดยการขอบคุณพระเจาที่พระเยซูคริสตไดตายเพื่อเรา และ
เปนขึ้นมาอีกครั้ง และเปนเพื่อนกับเรา

กิจกรรมเสริม:

แทนที่จะใหเด็กๆนําเสนอเกี่ยวกับแผนการณสําหรับการทรงชวยกู ใหครูเปนผูนําเสนอก็ได และใหเด็กๆขึ้นมาชวยถือปายแทน
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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