บทเรียนดานจิตวิญญาณ บทที่ 44
เรื่อง ขาวประเสริฐ
ผลที่คาดวาจะไดรับ: ตั้งใจยอมรับพระคริสตเปนจอมเจานาย
ตัวชี้วัด: รูจักและเขาใจพระคัมภีร
สาระการเรียนรู: รูจักและเขาใจเรื่องราวในพระคัมภีร
กลุมอายุ: 3-5
ป: 1
หัวขอหลัก: ภาคพันธสัญญาใหม
บทเรียน: ขาวดีสําหรับทุกคน! (ลูกา 22-24, มัทธิว 27:11-28:20, ยอหน 19-20)
เวลาที่ใชในการสอน: 1 ชั่วโมง

วัตถุประสงคการเรียนรู:

1. เด็กๆ สามารถเลาถึงการสิ้นพระชนมและการฟนคืนพระชนมของพระเยซูได
2. เด็กๆ สามารถระบุไดวา สาวกของพระเยซูเศราเพราะเรื่องอะไร และกลับมาดีใจได
อยางไร
3. เด็กๆ รูจักขาวดีของการฟนคืนพระชนมของพระเยซู

อุปกรณการสอนที่ตองใช:

1.
2.
3.
4.

ไมกางเขนกระดาษสําหรับเด็กแตละคน
ดินสอสี สีเทียน หรือปากกาเมจิค
ตุกตาสกปรก กระถางสกปรก หรือสิ่งที่ลางใหสะอาดได
สก็อตไบรท น้ํา และสบู
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อุปกรณการสอนสําหรับกิจกรรมเสริม:
1. ดินน้ํามันใหเด็กๆ ปนเปนไมกางเขน หรือ
2. ไมหรือกิ่งไมหรือ หญาที่ใชทําไมกางเขนได หรือวัสดุอื่นๆ

สิ่งที่ผูสอนตองเตรียมหรือจัดทํา:
 อานบทเรียนและขอพระคัมภีร (ลูกา 22-24, มัทธิว 27:11-28:20, ยอหน 19-20)
 รวบรวมอุปกรณ
 วาด (หรือแปะเทปกาว) เสนสองเสนบนพื้นหรือบนดิน ในพื้นที่เลนเกม ใหหางกัน 1012 เมตร
 อธิษฐานเผื่อเด็กๆ ที่จะสอนใหเขาใจขาวประเสริฐแหงการฟนคืนพระชนม ขอพระเจาใหเตรียมใจของ
คุณ

ขั้นตอนการเรียนการสอน:

การนําเขาสูบทเรียน:
เลา: หลังจากที่พระเยซูอธิษฐานในสวน พระองคถูกจับกุมโดยผูนําที่เกลียดพระองค พระเยซูไมเคย
ทําอะไรผิดเลย พระองครักผูคน พระองคสอนพวกเขาเกี่ยวกับพระเจา พระองครักษาความเจ็บปวยและ
โรคของพวกเขา แมแตทหารที่คอยควบคุมอยู และเห็นทุกสิ่งทุกอยาง ก็บอกวาพระเยซูเปนคนดี
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กิจกรรมการเรียนการสอน:
เลา: พวกผูนําที่โมโห อิจฉาพระเยซูเพราะวามีคนมากมายรักพระองคและฟงคําสอนของพระองค พวกเขาไม
สามารถสอนหรือรักษาผูคนเหมือนอยางพระเยซูได พวกเขาไมเชื่อวาพระเยซูเปนพระบุตรพระเจา
 พวกเขาจับพระเยซูตรึงบนไมกางเขนใหญและฆาพระองค แมขณะที่พระองคกําลังจะตาย พระองคยังขอ
พระเจาใหอภัยแกผูที่ทํารายพระองค เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม เมืองทั้งเมืองมืดไปหลายชั่วโมง
 เพื่อนและครอบครัวของพระเยซูเศราใจมาก รางของพระองคถูกนําไปฝงไวในอุโมงค แลวทหารก็นําหิน
กอนยักษมาปดหนาหลุม เพื่อไมใหใครเขาหรือออกมาได
 แตพระเจาทรงมีแผนการ มีขาวดี! หลังจากผานไปสามวัน ตอนเชามืด มีผูหญิงบางคนมาที่อุโมงค แตหิน
กอนยักษที่ปดอุโมงคอยูถูกเข็นออกไปแลว มีทูตสวรรคนั่งอยูบนกอนหินและมีเสื้อขาวเหมือนกับแสง ทูต
สวรรคบอกพวกผูหญิงวาพระเยซูมีชีวิต! พวกผูหญิงทั้งตกใจและดีใจ! พวกเขาวิ่งกลับไปบอกขาวดีแกทุก
คน พระเยซูมีชีวิตอีกครั้งแลว!
 ในวันเดียวกันนั้นเอง พระเยซูปรากฏกับสาวกบางคน และหลังจากนั้นก็ปรากฏใหคนอีกหลายคนเห็น พระ
เยซูบอกทุกคนวา พระองคชนะความตายแลว พระองคบอกทุกคนวาถาเขาเสียใจกับความผิดพลาดที่ทําไป
พวกเขาจะไดรับการอภัย เพราะพระเยซูทรงจายหนี้บาปแทนพวกเขาแลวดวยการตายแทนของพระองคที่
บริสุทธิ์ นี่คือของขวัญของพระองคที่ใหทุกคน ในทุกที่ นี่เปนขาวดีจริงๆ!

กิจกรรมการเรียนการสอน:

1.
2.
3.
4.

ถามคําถามดังตอไปนี้ ใหเด็กๆ ตอบสนอง
มีอะไรเกิดขึ้นเปนอยางแรกในเรื่องพระคัมภีรของเรา? (พระเยซูถูกจับ)
มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น? (พระเยซูตายบนไมกางเขนและถูกฝงไวในอุโมงค)
ขาวดีคืออะไร? (ทูตสวรรคบอกพวกผูหญิงวาพระเยซูทรงชนะความตายแลว)
ของขวัญของพระเยซูคืออะไร? (พระองคอภัยความผิดของเราและชําระเราใหสะอาด)
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กิจกรรม: ลางใหสะอาด

ใหเด็กๆ ยายไปที่ๆ เปยกน้ําได และมีพื้นที่กวางพอจะทํากิจกรรม ทํากิจกรรมการลางซ้ําจาก
บทเรียนกอนหนานี้
 นําบางอยางที่สกปรกมาก (หมอ ตุกตา ฯลฯ) และใหเด็กๆ ชวยกันลางใหสะอาด
 เลาใหเด็กๆ ฟงวาพระเจาทําใหเราสะอาดและเปนคนใหมอยางไร

กิจกรรม: ไมกางเขน

ใหเด็กๆ ยายไปพื้นที่ทํากิจกรรม
 หยิบกางเขนกระดาษใหเด็กแตละคน ใหพวกเขาประดับไมกางเขน เขียนวา “พระเยซูรัก (ชื่อของเด็ก)” ที่
ดานหลังของกางเขนแตละแผน

กิจกรรมเสริม:
 ถาไมมีกระดาษ ชวยเด็กๆ ในการทําไมกางเขนแบบงายๆ จากดินน้ํามันหรือจากการติดไมเขาดวยกัน

เกม: พระเยซูทรงพระชนม!






ใหเด็กๆ ยายไปพื้นที่เลนเกม
แบงเด็กออกเปนสี่กลุม: ก ข ค ง ใหครูหรือเด็กโตอยูกับแตละกลุมและบอกเมื่อถึงตาของเขาที่จะวิ่ง
ใหกลุม ก และ ข ยืนขางกันหลังเสนที่ขีดไว ใหกลุม ค และ ง ยืนขางกันที่หลังอีกเสนหนึ่งที่หางออกไป 10
ถึง 12 เมตร
เมื่อครูพูดวา “ไป” กลุม ก จะวิ่งไปอีกฝงหนึ่งและตะโกนขาวดีวา “พระเยซูทรงพระชนม!”
เมื่อครูพูดวา “ไป” อีกครั้ง กลุม ค จะวิ่งไปอีกฝงหนึ่งและตะโกนขาวดีวา “พระเยซูทรงพระชนม!”
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 กลุม ข ก็จะวิ่งไปอีกฝงในทํานองเดียวกัน
 สุดทาย กลุม ง ก็จะวิ่งไปอีกฝงในทํานองเดียวกัน

ปดทายบทเรียน:
ใหเด็กๆ นั่งเปนวงกลม
 นําเด็กๆ อธิษฐานรวมกัน ขอบพระคุณพระเจาที่ไดสงพระเยซูคริสต พระบุตรของพระองคมาชําระความ
บาปของเราและใหชีวิตใหมแกเรา
 รอง/ตะโกน “พระเยซูรักฉัน” กับเพลงสรรเสริญอื่นๆ
พระเยซูรักฉัน ใชมือทําทาทางและรองดวยกัน
(ทาทาง)
 สําหรับคําวา พระเยซู - ชี้ขึ้น
 สําหรับคําวา รู - ชี้ที่หัว
 สําหรับคําวา พระคัมภีร - ทํามือเหมือนหนังสือที่เปดอยู
 สําหรับคําวา ออนหยอนแรง – ทํามืออยูขางหนา เหมือนกับแตะหัวเด็กๆ เบาๆ
 สําหรับคําวา พระคริสต - ชี้ขึ้น
 สําหรับคําวา ทรงฤทธิ์เขมแข็ง - เกร็งกลามเนื้อแขน





สําหรับคําวา พระเยซู - ชี้ขึ้น
สําหรับคําวา รักฉัน - กอดตัวเอง
สําหรับคําวา พระคัมภีร - ทํามือเหมือนหนังสือที่เปดอยู
สําหรับคําวา รูดังนั้นแนนอน - พยักหนา

“พระเยซูรักฉันรูแน พระคัมภีรมีสอนไวแท
แมตัวฉันนั้นออนหยอนแรง แตพระคริสตทรงฤทธิ์เขมแข็ง
พระเยซูรักฉัน พระเยซูรักฉัน
พระคัมภีรมีสอน จึงรูดังนั้นแนนอน”
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ผูสอนประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง: (กิจกรรมไหนไดผลดีบาง? กิจกรรมไหน
ไมไดผลดี? ฉันจะเตรียมตัวสําหรับบทเรียนตอไปไดอยางไร?)

การประเมินผลผูเรียน:
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