บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 34
เรื่อง การรักษาความสัมพันธ (การสามัคคีธรรม) กับพระเจา
ผลที่คาดวาจะไดรับ: แสดงใหเห็นวามีความเชื่อมั่นวาพระเยซูทรงเปนพระเจา
ตัวชี้วัด: ฝกฝนวินัยทางจิตวิญญาณโดยการอธิษฐาน เรียนพระคัมภีร นมัสการและรับใชพระเจา
สาระการเรียนรู: ความรู ทัศนคติ และการฝกฝนที่แสดงใหเห็นวาไดมีการยอมรับและตั้งใจในการฝกฝนวินัยทางจิต
วิญญาณผานทางการอธิษฐาน เรียนพระคัมภีร นมัสการและรับใชพระเจา
กลุมอายุ: 9-11
ปที่: 1
หัวขอหลัก: พระเจาทรงสรางฉันเพื่อฉันจะนมัสการพระองค
บทเรียน: รักษาความสัมพันธ (การสามัคคีธรรม) กับพระเจา
เวลาที่ใชในการสอน: 45-60 นาที

วัตถุประสงคการเรียนรู:
1. เด็ก ๆ สามารถเขาใจและสามารถสรางวิธีการรักษาความสัมพันธระหวางตนเองกับพระเยซูคริสต

อุปกรณการสอนที่ตองใช:
1. กระดาษ ดินสอสี
2. พระคัมภีรฉบับสําหรับเด็ก หรือขอพระคัมภีรที่เขียนลงบนกระดานหรือในกระดาษแผนใหญ
อุปกรณที่ตองเตรียมสําหรับกิจกรรมเสริมy:
กระดาษ ดินสอสี

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
1. อานบทเรียนตลอดทั้งบท
2. รวบรวมอุปกรณตาง ๆ ที่ตองใช
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3. เตรียมเรื่องเลาเกี่ยวกับเพื่อนสนิทสําหรับการนําเขาสูบทเรียน
4. อานและทบทวนพระธรรมสดุดี 119, มัทธิว 14:23, มัทธิว 26:36.
5. อธิษฐานใหนักเรียนจะมีความปรารถนาที่จะเสริมสรางความสัมพันธในทุก ๆ วันกับพระเจา

ขั้นตอนการเรียนการสอน:
การนําเขาสูบทเรียน:

ถามนักเรียน ใหนักเรียนคิดถึงคนที่นักเรียนมักคิดถึง

เขาและหวงใยเขามาก คนคนนี้อาจอยูอาศัยกับนักเรียนหรืออยูใกลกับนักเรียน ซึ่งอาจเปนญาติ (แม พอ พี่นอง ลุง ปา ตา
ยายหรือลูกพี่ลูกนอง) หรืออาจเปนเพื่อนที่สนิทที่สุดก็ได
ใหวาดรูปคน ๆ นั้นที่เราเลือก แลวเลาใหเพื่อนคนหนึ่งฟงเกี่ยวกับคนพิเศษของเรานั้น (โดยใชรูปที่นักเรียน

วาด) อธิบายและบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เขากิน สิ่งที่เขาชื่นชอบ ที่ ๆ เขาอาศัยอยู เปนตน คุณครูเองควรเตรียมตัวอยางเพื่อเลาให
นักเรียนฟงเกี่ยวกับคนพิเศษของคุณครูเองดวย

บอกนักเรียนใหพูดถึงคนที่พวกเขาชื่นชม หรือเพื่อนสนิทของพวกเขา พวกเขาเปนคนพิเศษสําหรับนักเรียน
อยางไรบาง

นักเรียนยังคงรักษมิตรภาพกับคนเหลานั้นอยางไรบาง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม (นักเรียควรตอบ
ทํานองนี้คือ “ใชเวลากับพวกเขา, มีความสนใจในสิ่งเดียวกับ หรือชอบในสิ่งของหรือผูคนที่อีกคนหนึ่งชอบ” เปนตน ถาม
พวกเขาวา นักเรียนตองทําอะไรบางเพื่อใหเพื่อน (หรือคน ๆ นั้น) ยังคงเปนคนพิเศษในชีวิตของนักเรียน เปดโอกาสให
นักเรียนตอบคําถาม (พวกเขาอาจตอบทํานองนี้คือ “รักษามิตรภาพโดยการใชเวลากับคน ๆ นั้น หรือใสใจในมิตรภาพ” เปน
ตน)

กิจกรรมการเรียนการสอน:


ถามนักเรียนวา นักเรียนเคยนําเมล็ดพืชไปเพาะแลวสังเกตการณเจริญเติบโตของมันไหม เปด
โอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม พืชตองการอะไรบางในการเจริญเติบโต (พวกเขาควรตอบวาสิ่งที่พืชตองการคือ น้ํา
แสง การปราศจากวัชพืชและแมลง เปนตน) ถาเชนนั้น นักเรียนตองทําอยางไรบางเพื่อใหความสัมพันธเจริญเติบโต
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 เมื่อพระเยซูยังอยูในโลก พระองคพัฒนาความสัมพันธกับพระบิดาอยางไรบาง เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม แบง
นักเรียนออกเปนกลุมละสี่คน ใหพวกเขาอานพระธรรมมัทธิว 14:23 และมัทธิว 26:36 เพื่อคนหาคําตอบ!
 พระเยซูตองเดินทางไกลหลายวันทามกลางแดดรอนและเต็มไปดวยฝุนผง เมื่อไปถึงยังจุดหมายแลวพระองคก็พบฝูง
ชนมากมายมารอพระองคเพื่อใหพระองคสั่งสอนพวกเขา พระองคพูดกับคนเหลานั้น รักษาโรค หลังจากนั้นพวก
สาวกตองการใหพระองคพัก แตสิ่งที่พระองคตรัสกับสาวกคือพระองคคองการใชเวลากับพระบิดา แลวพระองคก็เดิน
จากไปยังที่สงบและใชเวลาสวนตัวกับพระบิดา พระองคตรัสกับพระบิดาผานทางการอธิษฐาน พระองครูวาการอยูใกล
และใชเวลากับพระบิดานั้นเปนสิ่งที่สําคัญมากสําหรับพระองค



แบงนักเรียนออกเปนกลุมละหาคน สมมุติวานักเรียนเปนนักขาว และเพิ่งจะ
ไดรับเลือกใหเขียนบทความเกี่ยวกับวิธีการเปนเพื่อนที่ดีของพระเจา นักเรียนตองตอบคําถามในบทความของนักเรียน
(เขียนคําถามลงไปบนกระดาน) บอกนักเรียนวา นักเรียนสามารถคนควาหาเพิ่มเติมจากพระคัมภีร ถามคุณครูหรือ
ผูใหญคนอื่น ๆ ที่สามารถชวยนักเรียนได นักเรียนสามารถถามเพื่อนนักเรียนดวยกันก็ได
o ฉันจะเปนเพื่อนที่ดีของพระเจาไดอยางไร
o ทําไมฉันตองเปนเพื่อนที่ดีกับพระเจาดวย
o ฉันควรใชเวลากับพระเจาที่ไหนบาง
o ฉันควรพูดอะไรบางเมื่อฉันอธิษฐาน
o ใหใชความคิดสรางสรรค โดยอาจวาดเปนภาพก็ได เมื่อทํางานชิ้นนี้เสร็จแลว ใหเลือกตัวแทนจากกลุมของ
ตัวเองใหออกมาเลาใหเพื่อนรวมชั้นฟง
ผนังดานไหนของ The Christian world view house ที่บอกใหเราทราบวาพระเจาตองการมิตรภาพจากเรา เปดโอกาส
ใหนักเรียนตอบคําถาม พระเจาทรงตองการมิตรภาพจากเราแคไหน (อธิบายใหนักเรียนเขาใจวาพระองคไดสงพระเยซู
ลงมาตายเพื่อทําใหความสัมพันธระหวางเรากับพระเจากลับคืนดีไดอีกครั้ง) เราถูกสรางขึ้นเพื่ออะไร (จุดประสงคที่เรา
ถูกสราง) (นักเรียนควรตอบวาเราถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหพระเจาไดรักเราและเปนสหายกับเรา)

ในฐานะที่เปนครู: นี่เปนขอแนะนําบางประการ (เปนแนวทาง) ที่จะตอบคําถามดังกลาวขางตน และเปนแนวทางที่จะชวย
นักเรียนในขณะที่เขากําลังอภิปรายกันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเขียน
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 ทําไมเราจึงควรใชเวลากับพระเจา พระองคไมรูจักเราวาจริง ๆ แลวเราเปนใครหรอกหรือ ใชแลว พระองคทรงรูจักเรา
ดีเพราะพระองคสรางเรา พระองครักเรามากและเมื่อเรารักใครสักคน เราก็ตองการใชเวลากับเขา
 เมื่อไหรบางที่เราสามารถใชเวลากับพระองคได เราควรใชเวลาอยูกับพระเจาทุกวัน ไมจําเปนตองรอใหถึงวันอาทิตย
เพื่อจะอธิษฐาน นมัสการ และอานพระคัมภีร นักเรียนสามารถทําสิ่งเหลานี้ไดทุกวัน
 เราควรใชเวลากับพระองคที่ไหน เราสามารถใชเวลากับพระองคไดทุกที่ เราอาจจะยืน นั่งหรือแมกระทั่งวิ่งอยูก็ได
ไมใชประเด็นที่สําคัญวาเราจะอยูที่ไหน แตสําคัญที่เราไดพบพระองคตางหาก ถาเราใชเวลากับพระองคนอกสถานที่
(เชนกลางทุง) พระองคสามารถพูดคุยกับเราผานทางการทรงสรางของพระองค (ธรรมชาติที่สวยงาม) แตบางคนก็ชอบ
พูดคุยกับพระเจาในบานหรือภายในอาคารเพราะบางครั้งอาจมีเด็กวิ่งไปมาทําใหเกิดเสียงดัง ไมมีสมาธิในการ
อธิษฐาน ถาในกรณีแบบนี้ ใหลองหาสถานที่สงบที่นักเรียนสามารถอานพระคําของพระเจาและพูดคุยกับพระองค
ก็เชนเดียวกันกับพืช เราตองการปจจัยเฉพาะเจาะจงที่จําเปนตอการเติบโตในความสัมพันธกับพระเจา เราจําเปนตอง
อธิษฐาน นมัสการ อธิษฐานและอานพระคัมภีร
เราจะนมัสการพระเจาไดอยางไร เราสามารถรองเพลง ตะโกน เตนรํา หรือบอกพระเจาวาเรารักพระองคเพียงใด เรา
สามารถใชเวลาตอเบื้องพระพักตพระองค เมื่อพระเยซูทรงใชเวลากับพระบิดา นั่นเปนการแสดงออกถึงการนมัสการ เราก็
สามารถนมัสการพระเจาในลักษณะเดียวกันไดเชนกัน พระเจาตองการใหเราใชเวลากับพระองค บางทีเราอาจจะไมรูวาจะ
พูดอะไรออกมา แตพระองคก็ดีใจเมื่อเรารูสึกมาเขาเฝาพระเจาและอยูตอหนาพระองค อยูตอหนาพระองคก็เหมือนกับเรา
กําลังนั่งขาง ๆ ใครสักคนที่เรารัก (เชนพอแม เพื่อนสนิท) และแมเราไมไดพูดอะไรออกมา แตมีความยินดี (และดีใจ) ที่ได
อยูกับพวกเขา เชนเดียวกับการใชเวลากับพระเจา เราไมจําเปนเสมอไปที่จะขออะไรตอมิอะไรหรือแสดงความรูสึกออกมา
วาเราชื่นชอบการนมัสการ แตเราสามารถชื่นชมยินดีไดในขณะเราอยูเงียบ ๆ ตอหนาพระองค
เราควรอธิษฐานอยางไร (พูดอะไรบาง) เราสามารถบอกพระเจาเกี่ยวกับสิ่งดี ๆ ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้ เราสามารถ
บอกความหวัง ความฝนและแบงปนเกี่ยวกับสิ่งที่รบกวนจิตใจเราและขอใหพระองคชวยเรา ใหนักเรียนเขียนบางอยางที่
พวกเขาสามารถอธิษฐาน ใหนักเรียนนั่งเปนกลุมแลวแบงปนหัวขออธิษฐานใหเพื่อนฟง บอกใหนักเรียนอธิษฐานออกเสียง
เผื่อเพื่อนที่นั่งขาง ๆ ย้ํากับเด็ก ๆ วาพระเจาที่แสนวิเศษที่เรารับใชอยูนี้ตองการไดยินทุกอยางเกี่ยวกับเรา ไมวาเรื่องนั้นจะ
เปนเรื่องเล็กหรือใหญก็ตาม
เราจะมีวิธีอานพระคําของพระเจาอยางไร เลาใหนักเรียนฟงเกี่ยวกับความมหัศจรรยของการมีโอกาสไดอานพระคัมภีรทุก
วันในชีวิตของคุณครู การอานพระคัมภีรเปรียบเสมือนการไดรับกําลังใหม บอกนักเรียนวาพวกเขาอาจเริ่มจากการอานวัน
ละหนึ่งขอ และอธิษฐานขอพระเจาใหเขาใจขอนั้น บางคนอาจเริ่มจากการอานพระธรรมมัทธิว และอานตอไปเรื่อย ๆ จน
จบพันธสัญญาใหม หลังจากนั้นยอนกลับไปอานพันธสัญญาเดิม อธิบายใหนักเรียนฟงวาไมจําเปนวาเราจะอานเรียงลําดับ
ไปเรื่อย ๆ สิ่งที่สําคัญคือนักเรียนอานพระคัมภีรตางหาก ในสดุดีบทที่ 19 บอกกับเราวาพระคําของพระเจานั้นวิเศษเพียงใด
ในขอที่ 105 บอกเราวาพระคําของพระเจาเปรียบเหมือนโคมสองเทาและเปนแสงสําหรับทางเดิน (ของชีวิต) พระคําของ
พระเจามีพลังและเปนสิ่งที่จําเปนมากตอชีวิตของเรา!
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การจบบทเรียน:



ถามนักเรียน นักเรียนจําเปนตองทําอะไรบางเพื่อใหความสัมพันธระหวางนักเรียนกับ
พระเจาเติบโต เปดโอกาสใหนักเรียนตอบคําถาม
เราตองรูจักพระเจามากขึ้นและอยากเติบโตขึ้นในการเปนคริสเตียน เพื่อจะเปนเชนนี้ได เราจําเปนตองทําบางอยาง
เพื่อชวยใหเราเติบโตในการรูจักพระเจา เหมือนกับพืชที่ตองการน้ํา แสง และดินดี เราเองก็ตองอธิษฐาน อานพระคํา
ของพระเจา และนมัสการพระเจา ถาเราไมทําสิ่งเหลานี้ เราก็จะเหมือนกับพืชที่ขาดน้ํา ขาดแสงและดินที่ดี เราก็จะ
แคระแกรนและไมโต นักเรียนคงไมอยากเปนอยางนั้นใชไหม เราคงอยากเปนลูกของพระเจาที่เขมแข็งและหยั่งราก
แหงความเชื่อในพระเจา

 วาดรูปดอกไมลงบนกระดาน และขออาสาสมัครนักเรียนหนึ่งคนเขียนคําตอไปนี้ “นมัสการ อธิษฐาน และอานพระคํา
ของพระเจา” ลงบนกระดานรอบ ๆ ดอกไม
หลังจากนั้น ใหบอกกับนักเรียน ใหเราใชเวลาสั้น ๆ ในการพูดคุยกับพระเจา บอกพระองควานักเรียนรักพระองคแคไหน
และอยางไร จากนั้น พูดกับพระองคเหมือนพูดกับเพื่อน บอกพระองคเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับสิ่งที่รบกวนความรูสึก
ของนักเรียน และบอกสิ่งที่นักเรียนตองการ จากนั้นเลือกหนึ่งตอนในพระคัมภีรแลวอาน อธิษฐานขอพระเจาใหประทาน
ความเขาใจแกนักเรียน นักเรียนอาจจะอานสดุดีหรือเริ่มจากพระธรรมยอหนก็ได หาที่ ๆ เงียบสงบ นักเรียนอาจหาที่นั่งเอง
หรือไปกับเพื่อนสักหนึ่งคน ใหใชแวลาประมาณสิบนาทีในการนมัสการพระเจา อธิษฐาน และอานพระคัมภีร เมื่อนักเรียน
กลับมายังหองเรียนอีกครั้ง ครูจะใหนักเรียนเลาสิ่งที่นักเรียนทําใหเพื่อนฟง ใหนักเรียนฝกฝนและทําแบบนี้อยางนอยสาม
ครั้งตอสัปดาห นี่คือวิธีสรางความสัมพันธและทําใหนักเรียนโตขึ้นในพระเจา

กิจกรรมเสริม
ใหเขียน “นมัสการ อธิษฐาน อานพระคําของพระเจา” กลางหนากระดาษแผนหนึ่ง วาดภาพและนํากลับบานแลวแปะไวเพื่อให
นักเรียนระลึกถึงสิ่งที่สําคัญในการรักษาความสัมพันธกับพระเจา

ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมใดที่ใชไดดี? กิจกรรมใดที่ใชไมได? ฉันไดเตรียมตัว
อยางไรบางสําหรับบทเรียนครั้งตอไป)
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การประเมินผลผูเรียน:
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