บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 23
เรื่อง คริสตจักรคือครอบครัวของพระเจา
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ยอมรับวาพระเยซูทรงเปนพระผูชวยใหรอด
สาระการเรียนรู: รู และเขาใจเกี่ยวกับขาวประเสริฐและหนุนใจใหมีการตอนรับพระเยซูเปนพระผูชวยใหรอด
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: ทําไมพระเยซูจึงทรงยอมตายเพื่อฉัน
บทเรียน: คริสตจักรคือครอบครัวของพระเจา
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็ก ๆ สามารถแยกแยะและชี้ใหเห็นขอเท็จจริงเกี่ยวกับคริสตจักรวาเปนอาณาจักรของพระเยซูคริสต
บนโลกนี้และในแผนดินสวรรค

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. กระดาษ ดินสอสี
อุปกรณสําหรับกิจกรรมเสริมy:
กระดาษ ดินสอสี

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณที่ตองใช
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3. อานมัทธิว 26:36-56.
4. เขียนเอเฟซัส 2:19, ยอหน 1:12, และ 1 ยอหน 3:1 ลงบนกระดาน
5. อธิษฐานเผื่อเด็ก ๆ ใหจะมีความรูสึกวาเปนของพระเจาและเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระเจาซึ่งคือ
คริสตจักรนั่นเอง

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

ถามนักเรียนวา ครอบครัวคืออะไรหรือหมายความวาอยางไร ให
นักเรียนอธิบายความคิดเห็นของตนเกี่ยวกับครอบครัว คุณครูสามารถเขียนคําตอบลงไปบนกระดาน ยกตัวอยางเชน พอ แม พี่
นองชายหญิง ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย เปนตน
อธิบายวา บางครอบครัวมีเพียงแมหรือพอเทานั้น บางครอบครัวไมมีพอแม แตมีญาติหรือนาอา หรือตายายคอยดูแลเด็ก ๆ แตละ
ครอบครัวมีความแตกตางกัน แตมีสิ่งหนึ่งที่บงบอกถึงความเปนครอบครัว คือการมีสวนในการเปนเจาของหรือการเปนสวน
หนึ่งของครอบครัว มีที่หนึ่งที่เปนของเรา
เชนเดียวกันกับครอบครัวของพระเจา พระเจาทรงเรียกเราวาเปนลูกชายหรือลูกสาว เราเปนสมาชิกในครอบครัวของพระองค มี
พื้นที่ (มรดก) สําหรับเรา เราเปนของพระองค
(เอเฟซัส 2:19, ยอหน 1:12, 1 ยอหน 3:1) เขียนขอพระคัมภีรเหลานี้ลงไปบนกระดานแลวแจกกระดาษเปลาให
นักเรียน ใหนักเรียนเลือกพระคัมภีรขอใดขอหนึ่งบนกระดานนั้น แลวใหคัดลอกขอนั้นลงไปตรงกลางกระดาษของตน หลังจาก
นั้นทําการตกแตงใหสวยงามดวยดินสอสี พวกเขาสามารถนํางานของตนไปแปะที่ผนังบานของตนเพื่อใหพวกเขาสามารถระลึก
ไดวาไมเพียงแตเปนสมาชิกครอบครัวเทานั้น แตพวกเขายังเปนครอบครัวของพระเจาดวย
กิจกรรมการเรียนการสอน:



ใหลองจินตนาการเกี่ยวกับครอบครัวที่วุนวายและไมเปนระเบียบ ไมมี
ใครทําอาหาร ไมมีใครไปทํางาน ไมมีใครซักผาหรือชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงนักเรียนออกเปนหากลุมแลวใหคิดและ
แสดงละครเกี่ยวกับครอบครัวที่แสนจะวุนวายครอบครัวนี้
2



ถามนักเรียน การเปนสวนหนึ่งของครอบครัวควรจะมีลักษณะอยางไร เขียนความ
คิดเห็นของนักเรียนลงไปบนกระดาน ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของครอบครัว เราตองรับใชซึ่งกันและกัน นี่จะทําให
ครอบครัวมีความสุข การเปนสวนหนึ่งของครอบครัวหมายถึงการรับใชผูอื่นโดยชวยเหลือคนอื่นทํางานตาง ๆ ใหเสร็จ
เพื่อใหเกิดความสงบสุขภายในครอบครัว

 พระเยซูทรงรูวิธีที่จะเปนผูรับใชที่ดี พระองคทรงทําอะไรบางที่แสดงออกใหพวกเราเห็นวาพระองคทรงรับใชผูอื่น
เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถามแลวเขียนคําตอบลงไปบนกระดาน พระเยซูทรงบนหรือแสดงความไมพอใจหรือไม
ขณะเมื่อพระองคทรงรับใชผูอื่น เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม มีเวลาใดบางที่พระเยซูทรงปรารถนาจะรับใชผูอื่น
เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม ในขณะที่เรารับใชผูอื่นอยูนั้น เราควรมีทัศนะคติอยางไรบาง เปดโอกาสใหนักเรียน
ตอบคําถาม
 การเปนผูรับใชนั้นไมใชสิ่งที่ทําไดงาย บางครั้งเราไมรูสึกอยากรับใช นักเรียนพอจะจําไดสักครั้งไหมที่พระเยซูเองก็
รูสึกวาเปนการยากที่จะรับใชผูอื่น เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม พระเยซูทรงเผชิญความรูสึกแบบเดียวกันใน
ขณะที่พระองคอธิษฐานที่สวนเกทเสมนี
 นี่คือเหตุการณที่เกิดขึ้น: พระองคเพิ่งจะทานอาหารเย็นเรวมกับเพื่อนที่สนิททั้งหลายกับสาวกของพระองคเสร็จ
พระองครูวาในคืนนั้นจะเปนคืนที่ทหารจะมาจับพระองคไปคุมขัง พระองคทรงเดินไปกับเพื่อนของพระองคยังสวน
มะกอกเทศ เรียกวาสวนเกทเสมนี และบอกเพื่อนของพระองคใหรอและอธิษฐานกับพระองค ลองจินตนาการดูสิวาคืน
นั้นจะมีลักษณะเปนอยางไร ไมแน บางทีอาจมีแสงจันทรสองลงมาในสวนนั้น บางทีอาจมีเสียงแมลงรองและนกจอด
บนตนไมแถวนั้น บางทีอาจมีกลิ่นจากตนมะกอกเทศเนื่องจากลมออน ๆ ของเยรูซาเล็มพัดมารอบตัวพระเยซูและ
เพื่อนของพระองค พระเยซูทรงคุกเขาลงใกลหินกอนใหญและเริ่มเทใจของพระองค (อธิษฐานคร่ําครวญ) ตอพระบิดา
 ใหเราดูในพระธรรมมัทธิว 26:36-56. การเปนผูรับใชนั้นไมใชสิ่งที่งายเสมอไป การเปนสวนหนึ่งของครอบครัวนั้น
บางทีก็ไมใชสิ่งที่งายเชนกัน แมกระทั่งพระเยซูเองก็ทรงรูสึกยุงยากพระทัยเมื่อทรงรูวาพระองคจะตองถูกทรยศและ
ถูกโบยตีและตองตายเพื่อจะนําการคืนดีกับพระบิดาใหกับมนุษยและพวกเราจะไดกลายเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
ของพระเจาได
 ถานักเรียนเปนสาวกคนหนึ่งของพระเยซู นักเรียนจะทําอะไรบางที่สวนเกทเสมนีนั้น นักเรียนจะวิ่งหนีหรือไมเมื่อ
พวกทหารพากันมาเพื่อจับพระเยซู เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม

o

แบงนักเรียนออกเปนสามกลุม ในกลุมของนักเรียนเอง ให
เขียนเรียงความสั้น ๆ อธิบายวานักเรียนจะทําอะไรบางหากนักเรียนอยูที่สวนเกทเสมนีในตอนนั้น จากนั้น
เลาสิ่งที่นักเรียนคิดและเขียนใหเพื่อนในหองฟง
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โดยทางพระเยซู พวกเราสามารถเปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา (ซึ่งก็คือคริสตจักร
นั่นเอง) ปกติแลวเด็กแตละคนอาจเกิดจากพอแมของตัวเองหรืออาจเปนลูกบุญธรรมก็ได พวกเราก็เชนเดียวกันที่รับ
การยอมรับ (เสมือนเปนบุตรบุญธรรม) ในครอบครัวของพระเจา คริสตจักรถูกเรียกวา (เปรียบเสมือน) เปนครอบครัว
ของพระเจา คนที่ไดรับการไถและชวยกูจากความบาปแลวไดรับการเรียกวาเปนลูกของพระเจา ทุกคนเปนพี่นองกัน
โดยมีพระเจาเปนพระบิดา ครอบครัวของพระเจาเกิดขึ้นจากคนที่อยูบนโลกใบนี้

 1 เปโตร 2:9 บอกวาเราไดรับการเลือกสรรจากพระเจาและเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระเจาซึ่งคือคริสตจักร
นั่นเอง พระองคทรงเรียกเราเพื่อใหเรารักและรับใชคริสตจักร เหมือนกันที่พระเยซูไดทรงทํา แบงนักเรียนออกเปนสี่
กลุม ในกลุมของนักเรียน ใหอภิปรายกันวาจริง ๆ แลวคําวาคริสตจักรนั้นคืออะไรกันแน (สื่อใหเห็นถึงใคร) จากนั้นแบ
ปนความคิดใหเพื่อนในหองฟง
 ใหดูที่ The Christian world view house model สีไหนที่บงบอกวาเปนความสัมพันธระหวางเรากับคนอื่น เปดโอกาส
ใหนักเรียนตอบคําถาม ดีมาก ผนังสีน้ําเงินชี้ใหเห็นวาพระเจาทรงสรางเราเพื่อใหเรารักและรับใชผูอื่น พระองคทรง
สรางครอบครัวเพื่อจะชวยดูแลเรา ในฐานะที่เปนลูกของพระเจา เราเปนสวนหนึ่งของครอบครัวที่ใหญกวาที่เกิดจาก
เพื่อน (สหาย) ของพระเจาที่มีอยูทั่วโลก

การจบบทเรียน:
เขียน “ฉันคือคริสตจักร” ลงบนกระดาน ประโยคนี้หมายความวาอยางไร คริสตจักรคืออาคารที่มีผนังสี่ดานหรือวาคริสตจักรคือ
คนที่อยูในครอบครัวของพระเจา แบงนักเรียนออกเปนสี่กลุม ใหพวกเขาวาดภาพหรือคิดบทละครหรือเพลงกี่ยวกับประโยคนี้ที่
สื่อถึงความหมายของ “ฉันคือคริสตจักร” ใหแตละกลุมแสดงหรือแบงปนความคิดเห็นใหเพื่อนรวมหองดูหรือฟง
จบการเรียนการสอนดวยการอธิษฐานขอบคุณพระเจาสําหรับครอบครัวใหญของพระองคซึ่งคือคริสตจักร

กิจกรรมเสริม:
“พระเยซูทรงตายเพื่อคริสตจักร” เขียนประโยคนี้ลงบนกระดานและแจกกระดาษใหนักเรียน ใหอภิปรายกันเกี่ยวกับการที่พระ
เยซูทรงตายเพื่อชนทุกชาติ พูดกับนักเรียนวา พระเยซูทรงรักเราและทรงมีครอบครัวใหญซึ่งไดแกลูกของพระเจาทั่วโลก
อาณาจักรของพระองคก็คือที่ใดก็ตามที่มีคนในครอบครัวของพระองคอยูซึ่งก็คือคริสตจักรนั่นเอง
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แบงนักเรียนออกเปนคู พูดกับพวกเขาวา ในคูของนักเรียนเอง ใหวาดภาพที่นักเรียนคิดวาครอบครัวของพระเจาจากทั่วโลกควร
จะมีลักษณะเชนนั้น นักเรียนสามารถเลือกชนชาติใดชนชาติหนึ่งหรือบริเวณใดสักแหงของโลก หรือวาดกลุมคนหลายเชื้อชาติ
จากทั่วโลกก็ได เมื่อพวกเขาวาดภาพเสร็จแลว ใหนักเรียนนําภาพวาดของกลุมของตนมาแปะลงไปที่กระดานขางใตขอความที่
คุณครูเขียนไววา “พระเยซูไดตายเพื่อคริสตจักร” ใหนักเรียนเดินมาดูรูปภาพแตละภาพที่แสดงถึงความหมายของคําวาคริสตจักร
ย้ํากับนักเรียนวา พระเยซูทรงตายเพื่อทุกคน ครอบครัวของพระเจาคือคริสตจักร นักเรียนเปนสวนหนึ่งในครอบครัวของพระ
เจาซึ่งก็คือคริสตจักรนั่นเอง นักเรียนอยูในครอบครัวที่ใหญมาก!

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)

การประเมินผลผูเรียน:
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